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TMOK’ta Yeni Dönem
A New Era for Turkish
Olympic Committee

Prof.Dr. Uğur Erdener

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı
President, Turkish Olympic Committee

Olimpiyat Dünyası’nın değerli okurları; öncelikle yeni yılınızı içtenlikle
kutluyor, hepimiz için huzurlu, güzel bir yıl olmasını diliyorum.

Dear Olympic World readers, first of all, I would like to take this
opportunity to wish you all a happy and peaceful new year.

G

F

eçtiğimiz Nisan ayında tüzüğümüzü yenileyerek daha demokratik,
daha yaygın temsiliyet esasına dayalı bir yapı içerisine girmemizin
ardından, Kasım ayındaki genel kurulda yönetim kurulumuzda bazı
değişiklikler yaptık. Son genel kurulumuzda, yönetimdeki kadın
temsilinin artırılmasına ek olarak spor federasyonlarının da TMOK
yönetiminde yer alması gibi önemli adımlar attık. 2014 yılının TMOK
açısından genelde yeniden yapılanma çalışmalarıyla geçtiğini ifade
edebilirim. Bunun yanı sıra, TMOK temsilcilerinin dünya sporunun
en üst organlarında yer almaları yılın dikkat çeken gelişmelerinden
idi. Benim IOC Yönetim Kurulu’na seçilmem, genel sekreterimiz
Neşe Gündoğan’ın ANOC Yönetim Kurulu’na girmesi, başkan
yardımcılarımızdan Hasan Arat’ın EOC Yönetim Kurulu’nda, Nihat
Usta’nın ISSF Yönetim Kurulu’nda görev yapmaları özellikle Türkiye’nin
dünya sporunu yöneten oluşumlarda temsili açısından değer taşıyor.

Yine bu dönemde sosyal medya ve iletişim araçlarını kullanma adına
ciddi adımlar atıldı. Zengin içerikli web sitemizin, dergi ve haber
bültenlerimizin yanı sıra Facebook, Twitter, You Tube gibi sosyal
medya hesaplarımız açıldı. Güncel gelişmeler ve etkinliklerimiz
buralarda en hızlı şekilde yer almakta… Komitemizin İlköğretim
öğrencilerine yönelik ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’
başarıyla sürdürülüyor. Ülke genelinde düzenlenen sunumlarda,
2006 yılından günümüze her geçen dönem artan bir ilgiyle bir
milyon öğrenci sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Rakamı önümüzdeki
yıllarda ikiye katlamak hedefindeyiz. Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı tüm dünyada ilgiyle takip edilen bir organizasyon
haline dönüştü. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden 1700 yüzücüyü ağırladık.
Eğer başvuruları sınırlamayıp serbest bırakacak olsak, katılımcı
sayısı 8-10 binlere ulaşacak. İstanbul Boğazı gibi zorlu bir parkurda
güvenlik önlemlerinin yeterli şekilde alınabilmesi için bu kısıtlamayı
yapmak zorunda kalıyoruz. Marmara Bölgesi’nde dar gelirli
ailelerin bulunduğu muhitlerde kısıtlı imkanlarla yürüttüğümüz
‘Ücretsiz Spor Okulları’ çalışmalarımız devam ediyor. Dopingle
Mücadele Komisyonumuz dünyada örnek olarak gösterilen
başarılı çalışmalar yürütüyor. Aralık ayı içinde Dopingle Mücadele
4 Olimpiyat Dünyası

ollowing the amendments made to Turkish Olympic Committee’s
(TOC) Bylaws last April in order to establish a more democratic
structure allowing wider representation, some changes took place
in the memberships of Board of Directors at the Extraordinary
General Assembly in November. Important steps, like increased
women’s representation and that of the sports federations in the TOC
management, were taken with that meeting. One can fairly say that
in general, 2014 was a year of restructuring of the TOC. Besides that,
one of the salient developments of the year was the election of TOC
administrators to the managements of some of the top organizations of
the world sport. My election to the IOC Executive Board, our Secretary
General Neşe Gündoğan’s to the Executive Council of the Association of
National Olympic Committees, Hasan Arat’s to the Executive Committee
of the European Olympic Committees and Nihat Usta’s to the Board
of Islamic Solidarity Games Sports Federation were of significance
with regard to Turkey’s representation in the bodies governing the
world sports.
Again, some important steps in the name of active use of social media
and other means of communication were taken last year. Besides our
Magazine, newsletters and sophisticated web site, we launched our
Facebook, Twitter and You Tube accounts, where current events and
developments are communicated instantly. Our ‘Sports Culture and
Olympic Education Project’, oriented towards primary school students,
continues with great success. With the interactive presentations made
all around the country since 2006, targeted 1 million audiences have
been reached by 2014. We aim to double the figure in the upcoming
years. Samsung Bosphorus Cross-Continental Swimming Race became
an event followed with great interest all around the world. Last year
we hosted some 1.700 swimmers from 54 countries. The number of
participants could easily have reached 8-10 thousands if we did not
have to limit the participation due to safety reasons necessitated by the
challenging course like Bosphorus strait. Our ‘Free Sport Schools Project’,
serving the children from low-income families wanting to participate
in sports, continues to be implemented in the Marmara Region. Ankara

Komisyonu’nun Ankara merkez ofisi faaliyete geçti. 2014 yılında
yedi ilde üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında
konferanslar düzenleyen Fair Play Komisyonumuzun ‘Fair Play
Üniversiteler Kervanı’ ekibi 2015’te de üniversiteleri dolaşmaya
devam edecek.

office of our Anti-Doping Commission, conducting highly successful
and exemplary activities, became operational in December. ‘Fair Play
Universities Caravan’ team of TOC Fair Play Commission, which has
organized conferences at the Schools of Physical Education and Sports of
7 universities last year, shall carry on with its university visits in 2015.

Bunların dışında sporcularımıza, takımlarımıza ve antrenörlerimize
finansal destek sağlamayı sürdürmekteyiz. Çin’in Nanjing kentinde
düzenlenen 2. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için 45 sporcuya
ikişer bin dolarlık maddi destek sağladık. 2014 Sochi Kış Olimpiyat
Oyunları’na katılan 17 sporcumuza 1 Kasım 2012–28 Şubat 2014
tarihleri arasında her ay 600’er dolar destek verdik. Sochi 2014 baraj
yarışmalarına katılan sporcuların katılım masraflarına beş bin dolar
ek yardımda bulunduk. Takımlarımızın yurt dışı ve yurt içi kampları ile,
teknik ekiplere eğitim kurslarının düzenlenmesi konusunda yardımcı
olduk. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları için de şimdiden 17 sporcuya aylık
600’er dolarlık destek vermeye devam ediyoruz.

Apart from these, TOC pursues providing financial support to athletes,
coaches and teams. TOC provided the 17 athletes that participated at the
2014 Sochi Winter Olympic Games 600 USD a month between 1 November
2012 and 28 February 2014 and also had provided 5.000 USD as an
additional contribution for the athletes’ participation expenses for the
qualification competitions. TOC allocated a financial assistance of 2.000
USD for each of 45 athletes that participated at the 2nd Summer Youth
Olympic Games organized in China’s Nanjing city. 600 USD per month
scholarships for 17 athletes continue as support for their preparations for
the 2016 Rio Olympic Games. TOC also invites experts from abroad and
organizes training courses, seminars and sends Turkish trainers abroad
to be trained themselves.

Kabul etmek gerekir ki, tüm bu faaliyetlerin düzenli şekilde
yürütülebilmesi finansal kaynak temini ile mümkün olabiliyor. Bu
noktada, TMOK’un sponsor desteği dışında bir geliri olmadığının altını
çizmek isterim. Ana sponsorumuz Koç Holding, Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı isim sponsoru Samsung, destekçimiz BP, lojistik
hizmet destekçimiz Hyundai ve ‘Olimpik Anneler’ proje sponsoru
Procter&Gamble TMOK’a destek veren firmalar arasında yer alıyor.
Kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Bunun dışında, IOC ve Olimpik
Dayanışma Fonu’ndan gelirlerimiz var. Bunların tümünü Türk sporunun
gelişmesi için kullanıyoruz.

Admittedly, orderly conduct of all these activities requires procuring
sufficient financial resources. At this point, I must underline that TOC
receives no governmental contributions but sponsors support only. Our
main sponsor Koç Holding, Bosphorus Cross-Continental Swimming
Race sponsor Samsung, transportation supporter BP, logistic supporter
Hyundai and our ‘Olympic Mothers Project’ sponsor Procter&Gamble
are among companies that support us. I would like to thank them
once again. Other than these, TOC has revenues from the IOC and the
Olympic Solidarity funding. We put all these to use for the development of
Turkish sports.

2015’te temel amacımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordineli
bir çalışma içerisinde sporumuzun sorunlarının çözümüne katkı
sağlamak ve yaratılacak sinerjiyle 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda
daha fazla sporcuyla temsil edilmek… 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’na iki takım sporuyla katılmıştık, Rio’ya daha çok takımla ve
sporcuyla gitmeliyiz. Bunu başaracak güce ve her türlü imkana sahibiz.
Türk sporu açısından 2015’e ve geleceğe daha iyimser, daha büyük
umutlarla bakıyorum.

Our main objective in 2015 is contributing to solving the problems of
Turkish sports working in coordination with the Ministry of Youth and
Sports and to secure wider representation with more athletes at the 2016
Rio Olympic Games via the synergy created thereof. Turkey participated
at the 2012 London Games in two team sports. We must go to Rio with
more teams and more athletes. We have the potency and all the means
to manage it. I am looking forward to 2015 with more optimism and
greater expectancies.

Saygılarımla.

Yours respectfully,
Olympic World 5

Olimpiyat Oyunları’nda Reform

Reform Programme in the Olympic Movement
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Monaco’daki 127. Genel Kurul toplantısında ‘Olimpiyat Gündemi
2020’ adlı 40 maddelik öneriler paketi kabul edildi. Önemli değişiklikler içeren paket, Olimpiyata
adaylık koşullarından Olimpik sporlara, ayrımcılık karşıtı önlemlerden IOC’nin kendi dijital televizyon
kanalını kurmasına kadar çeşitli başlıkları kapsıyor ve Olimpik Hareket’in yakın gelecekteki yol
haritası olarak niteleniyor.
The International Olympic Committee (IOC) has approved the 40 recommendations package known as ‘Olympic
Agenda 2020’ at its 127th Session in Monaco. Olympic Agenda 2020, designed to be a strategic roadmap for the
future of the Olympic Movement, includes important changes from the bidding process for the Olympic Games
to the Olympic Sports Programme and from a policy of non-discrimination to the launch of an Olympic TV
Channel.

M

onaco’nun Monte Carlo kentinde 7-8 Aralık tarihlerinde
düzenlenen Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) 127. toplantısında,
‘Olimpiyat Gündemi 2020’ adı verilen 40 maddelik öneriler paketi kabul edildi. Olimpiyata adaylık koşullarından Olimpik sporlara, ayrımcılık karşıtı önlemlerden IOC’nin kendi dijital televizyon kanalını kurmasına kadar çeşitli başlıkları kapsayan ve Olimpik Hareket’in yakın
gelecekteki yol haritası olarak nitelenebilecek bu kararlar dışında,
toplantıda Kosova Milli Olimpiyat
6 Olimpiyat Dünyası

T

he 40 recommendations
package known as ‘Olympic
Agenda 2020’ was approved
unanimously by the IOC at its
127th Session held in Monte
Carlo, Monaco on 7-8 December
2014. ‘Olympic Agenda 2020’,
embodying important changes from the bidding process
for the Olympic Games to the
Olympic Sports Programme
and from a policy of non-discrimination to the launch of
an Olympic TV Channel has
been designed to be a strategic

Komitesi’ne de tam üyelik verilmesi kararlaştırıldı. Kosova’nın, üye olmak için gereken ‘bağımsız devlet
olma’ şartını yerine getirmiş olduğu
kabul edilerek IOC’nin tanıdığı 205.
ve Avrupa’nın 50. ülkesi olarak dünya sporundaki yerini aldı.
Toplantıda, 2002 yılının Kasım ayında Meksika’da yapılan 114. toplantıda alınan ‘Yaz Olimpiyat
Oyunları’nda temsil edilecek spor
branşlarının sayısının 28 ile sınırlandırılması’ kuralının kaldırılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda, 2020 yılından başlamak üzere yaz oyunlarının Olimpik programı artık 28 branşla değil, 10 bin
500 sporcu ve madalya dağıtılacak
310 etkinlikle sınırlandırılacak. Kış
oyunlarına da 2 bin 900 sporcu kotasının getirildiği değişikliğe göre,
aday kentler bir veya daha fazla yarışmanın programa dahil edilmesini de teklif edebilecek. Bunun dışında, gelecek Olimpiyat Oyunları’nın
birden fazla şehir ve farklı ülkelerde
düzenlenebilmesine yönelik madde
de toplantıda kabul edildi.

roadmap for the future of the
Olympic Movement.
The IOC abolished the cap of 28
sports for the Summer Games
to move to an ‘‘events-based’’
system that would allow one
or more additional events as
new competitions to come in,
while keeping the total to about
10,500 athletes and 310 medal events and 2.900 athletes
and 100 events for the Winter
Olympics. IOC ‘Agenda 2020’ allows Olympics to be hosted in
different cities or even countries for sustainability and geography reasons.
Also during the Session,
Kosovo has been granted full
IOC recognition as “an independent state recognized by
the international community” and formally recognised
as the 205th National Olympic
Committee of the IOC and
the 50th European Olympic
Committee.
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TMOK’ta Yeni Yapılanma, Yeni Dönem
Restructuring the New Era in TOC

Prof.Dr. Uğur Erdener’in başkan adaylığında tek listeyle gerçekleşen genel kurula 113 üye iştirak
etti. 2017 Mart ayına kadar görev yapacak kurullar belirlendi. Turgay Demirel, Elif Özdemir, Abdullah
Topaloğlu ve Ayda Uluç bu kongrede Yönetim Kurulu’na seçilen yeni isimler oldu. Başkan Erdener,
“Gençliğin ve federasyonlarımızın sesini dile getirecek, onun ötesinde sporun değişik kesimlerini
kucaklayacak, artı olarak da Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) beklentilerine cevap verecek bir
yapı oluşturmaya çalıştık” dedi.
113 delegates attended the General Assembly of the Turkish Olympic Committee (TOC) where President
Prof.Dr. Uğur Erdener and his list ran unopposed and new TOC boards and organs to serve until 2017 were
determined. Turgay Demirel, Elif Özdemir, Abdullah Topaloğlu and Ayda Uluç were the new names elected to
the Board of Directors. President Erdener said “We have tried to establish a new structure giving voice to the
youth and the federations as well as embracing different stakeholders of sport and respondent to the expectations
of the International Olympic Committee (IOC).”

T

Addressing the members,
President Uğur Erdener said
“We tried to form a good team. It
had to be a team embracing
different stakeholders of sports,
giving voice to the youth and the
federations and responding to the
expectations of the International
Olympic Committee (IOC).”

ürkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin (TMOK)
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı 1 Kasım 2014 tarihinde
Olimpiyatevi’nde yapıldı. Prof.Dr.
Uğur Erdener’in başkan adaylığında tek listeyle gerçekleşen genel kurula 113 üye iştirak etti ve
2017 Mart ayına kadar görev yapacak kurullar belirlendi. Kongre,
saygı duruşunun ardından İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
Kemal Naci Ekşi seçildi.
Genel kurulda üyelere hitap eden
Başkan Uğur Erdener, doğru bir
ekip oluşturmak için çaba harcadığını belirterek, “Sporu, değişik
paydaşlarıyla birlikte kucaklayacak bir ekip olması gerektiğini düşündük. Gençliğin sesini dile getirecek, federasyonlarımızın sesini
dile getirecek, onun ötesinde sporun değişik kesimlerini kucaklayacak, artı olarak da Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin (IOC)
8 Olimpiyat Dünyası

beklentilerine cevap verecek
bir yapı oluşturmaya çalıştık”
diye konuştu.
Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı
hem de Spor Genel Müdürlüğü
ile oldukça yapıcı ilişkiler içinde faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Prof. Erdener, “ Sayın
Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ın faaliyetlerimizle ilgili sürekli bilgi alması, toplantılarımıza katılması,

T

OC Extraordinary General
Assembly was held in
Olympic House on 1.11.2014. 113
delegates were present at the
meeting where President Prof.
Dr. Uğur Erdener and his list
ran unopposed and organs to
serve until 2017 were elected.
Following a moment of silence
and singing the National Anthem,
Naci Ekşi was elected to Chair
the meeting.

Pointing out that TOC continued
with its activities in good and
constructive relations with the
Ministry of Youth and Sports and
its General Directorate of Sports,
Prof. Erdener added “The activities
by our esteemed Minister Hon.
Akif Çağatay Kılıç in representing
Turkish sports at home and abroad,
his interest in TOC projects and
his participation in our meetings
is worthy of all praise. Especially
his recent visit to the IOC
President Thomas Bach and the
respectability he gained in the IOC
as a minister of Youth and Sports
has been very commendable.”

yurt içi ve yurt dışında Türk sporunun temsili bağlamında gösterdiği faaliyetler övgüye değer. Özellikle yakın zamanda IOC
Başkanı Thomas Bach’ı ziyaretleri,
IOC nezdinde bir Gençlik ve Spor
Bakanı olarak yarattığı saygınlık
yine övgüye değer” değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdener, yöneltilen bir
soru üzerine, İstanbul’un Yaz
Olimpiyat Oyunları adaylığının yeniden olup olmayacağı ve 2020
adaylığı sürecinden ne gibi sonuçlar çıkarıldığıyla ilgili şunları söyledi:
“Bence 2020 Olimpiyat Oyunları
adaylığıyla çok farklı bir deneyim yaşadık. Belki İstanbul daha
önce de dört kez kaybetmişti ama bu kez çok organize ve
kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Oylamalar esnasında üyelerin

tercihini etkileyen çok fazla faktör oluyor. Ülkelerin dış politikaları, devletlerin birbirleriyle ilişkileri de etkili bir durum. Sonuçta
bir şehir kazanıyor ve bu da Tokyo
oldu. Tokyo’nun neden kazandığı ve bizim neden kaybettiğimiz konularında ciddi değerlendirmeler yapıp, devletimizin üst
makamlarıyla paylaştık. Geniş
bir değerlendirme toplantısı da
oldu. Yeni dönemde aday olup
olunmayacağı, Başbakanımız ve
Cumhurbaşkanımız düzeyinde verilecek bir karardır. Uluslararası
Olimpiyat ailesinin genel beklentisinin ise İstanbul’un yeniden aday
olacağı şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Zaten süreç 2015 yılının
ikinci yarısında başlıyor ve önümüzdeki dönemde karar belirlenir.”
Seçimde, TMOK’un yeni yönetim kurulu, sicil kurulu, konseyi,

Responding to a question
whether İstanbul would bid for
2024 Summer Olympic Games
and a request for an evaluation
of the 2020 candidacy process,
President Erdener commented “I
believe we went through a totally
different experience with the 2020
candidacy. İstanbul had lost four
times before and this time the
efforts were very well organized
and much more extensive. There
are many parameters affecting
the preferences of the members
at the elections. Inter-state
relations and foreign policies
of countries may sometimes
become influential factors. At
the end of the day, there is only
one winner and this time it was
Tokyo. We made some serious
evaluations on why Tokyo won
and we lost and shared it with the
higher governmental authorities.

A broad-participation evaluation
meeting was held as well.
Whether we shall run for 2024 or
not is a decision to be taken at the
Prime Ministerial and Presidential
level. Though I can say that the
expectations of the international
Olympic family are that İstanbul
will bid. In any case, the official
procedure will start at the second
half of 2015 and the decision will
be made duly.”
Prior to the elections of the new
TOC Board of Directors, Board of
Auditors, the Council, Supreme
Advisory and Disciplinary
Committee and Registration
Committee, the amendments
requested by the Provincial
Directorate of Associations in
the TOC Bylaws were resolved
at the General Assembly. The
new Board of Directors under
Olympic World 9

Council: Ali Ergenç, Turhan
Göker, Nursel Gülay, Ömer Lütfi
Gültekin, Harun Sevinç, İlyas
Tunaoğlu, Abdülbahri Vreskala

yüksek danışma ve disiplin kurulu ile denetleme kurulu oy kullanımına geçilirken, öncesinde İl
Dernekler Müdürlüğü tarafından
TMOK tüzüğünde yapılması istenen değişiklikler de görüşülerek
karara bağlandı.
Prof.Dr. Uğur Erdener’in yeni yönetim kurulu genel kurul sonrası
ilk toplantısını yaparak görev dağılımını şöyle belirledi:
Başkan: Prof.Dr. Uğur Erdener,
Başkan Vekili: Türker Arslan,
Başkan Yardımcıları: Hasan Arat,
Nihat Usta, Sayman Üye: Oktar
Tertemiz, Üyeler: Perviz Aran,
Sezai Bağbaşı, Turgay Demirel,
Sema Kasapoğlu, Mustafa
Keten, Elif Özdemir, Prof.Dr. Aysel
Pehlivan, Seyit Bilal Porsun,
Abdullah Topaloğlu, Ayda Uluç
Genel Kurul’da yeni TMOK
Konseyi ve Denetleme Kurulu şu
isimlerden oluştu:
Konsey: Ali Ergenç, Turhan
Göker, Nursel Gülay, Ömer Lütfi
Gültekin, Harun Sevinç, İlyas
Tunaoğlu, Abdülbahri Vreskala
10 Olimpiyat Dünyası

Board of Auditors: Mustafa
Cengiz Aydın, Cengiz Gümüş,
Abdülkadir İlbeyli

Denetleme Kurulu: Mustafa
Cengiz Aydın, Cengiz Gümüş,
Abdülkadir İlbeyli
TMOK’un seçilen diğer kurullarında ise yapılan ilk toplantılarda görev bölümleri şöyle şekillendi:
Sicil Kurulu: Başkan: Şakan Akın
İra, Başkan Yardımcısı: Hüdaverdi
Talay, Raportör: Sinan Mısırlı,
Üyeler: Necati Çeteci, Oral Yılmaz
Yüksek Danışma ve Disiplin
Kurulu: Başkan: Şefik Sivrikaya,
Başkan Yardımcıları: Prof.Dr.
Vural Akarçay, Ümit Kesim,
Sekreter: Aydın Yolaç, Üyeler:
Naci Bayamlıoğlu, Kazım Gedik,
Lale Orta, Atilla Örsel, Murat
Faruk Özbay

the Presidency of Prof.Dr. Uğur
Erdener held its first meeting
immediately after the General
Assembly to determine the
assignment of tasks:
President: Prof.Dr. Uğur Erdener,
1st Vice President: Türker Arslan,
Vice Presidents: Hasan Arat,
Nihat Usta, Treasurer: Oktar
Tertemiz, Members: Perviz Aran,
Sezai Bağbaşı, Turgay Demirel,
Sema Kasapoğlu, Mustafa
Keten, Elif Özdemir, Prof.Dr.
Aysel Pehlivan, Seyit Bilal
Porsun, Abdullah Topaloğlu,
Ayda Uluç
The new TOC Council and the
Board of Auditors comprises of:

The assignments of duties were
determined in the first meetings
of other TOC Boards:
Registration Committee:
President: Şakan Akın İra, Vice
President: Hüdaverdi Talay,
Reporter: Sinan Mısırlı, Members:
Necati Çeteci, Oral Yılmaz
Supreme Advisory and
Disciplinary Committee:
President: Şefik Sivrikaya,
Vice Presidents: Prof.Dr. Vural
Akarçay, Ümit Kesim, Secretary:
Aydın Yolaç, Members: Naci
Bayamlıoğlu, Kazım Gedik, Lale
Orta, Atilla Örsel, Murat Faruk
Özbay
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Gündoğan ANOC Yönetim Kurulu’nda

Gündoğan in ANOC Executive Council

Hayatını ulusal ve uluslararası alanda sporun gelişimine, kadınların, çocukların ve gençlerin spora
katılımının artırılmasına adayan TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Bangkok’ta düzenlenen Dünya
Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na seçildi. Bu kurula seçilen ilk Türk
spor yöneticisi olan Gündoğan, “Bir Türk kadını olarak ANOC yönetiminde yer almaktan ve Avrupa kıtasını
temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi.

TOC Secretary General Neşe Gündoğan, who has dedicated her life to the development of sports and increasing
the participation of women, children and youth in sports, was elected as a member of the Executive Council of
the Association of National Olympic Committees (ANOC) during the ANOC General Assembly held in Bangkok.
Gündoğan, the first Turkish sports administrator elected to this office, said “As a Turkish woman, I am honored to
take part in ANOC administration, representing the continent of Europe.”

T

çalışmalar için sabırsızlanıyorum”
dedi.

Hayatını ulusal ve uluslararası
alanda sporun gelişimine,
kadınların, çocukların ve
gençlerin spora katılımının
artırılmasına adayan Neşe
Gündoğan, ANOC Yönetim
Kuruluna seçilmesiyle ile ilgili
olarak “Bir Türk kadını olarak
bu önemli kurula seçilmekten
onur duyuyorum. Milli Olimpiyat
Komiteleri ailesinin geleceği
ve tüm dünyadaki sporculara
ve yarının sporcularına en iyi
imkanların nasıl sağlanacağı ve
dünya sporuna yapabileceğimiz
katkılar beni heyecanlandırıyor.
ANOC yönetiminde Avrupa
kıtasını temsil etmekten büyük
bir gurur duyuyor ve yapacağımız

TMOK Başkanı, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi (IOC) ve
Dünya Anti-Doping Ajansı
(WADA) Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr. Uğur Erdener de konuyla
ilgili olarak “TMOK ve Türk spor
tarihinde ilk kez TMOK temsilcileri
aynı anda dünya sporunu yöneten
tüm üst organizasyonların
yönetiminde yer almaktalar.
Başkan yardımcılarımız, Hasan
Arat’ın Avrupa Olimpiyat
Komitesi (EOC) ve
Nihat Usta’nın
İslami Dayanışma
Oyunları Spor
Federasyonu (ISSF)
Yönetim Kurulu
üyelikleri yanında
şimdi de Neşe
Gündoğan’ın
ANOC Yönetim
Kurulu üyeliği,
TMOK ve Türkiye
açısından
gurur verici”
diye konuştu.

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Genel Sekreteri Neşe
Gündoğan, 203 ülkenin Milli
Olimpiyat Komitelerini temsilen
1000’e yakın delegenin katılımıyla
7-8 Kasım tarihlerinde Tayland’ın
Bangkok şehrinde yapılan Dünya
Olimpiyat Komiteleri Birliği
(ANOC) Genel Kurulu’nda Yönetim
Kurulu’na seçildi. Gündoğan,
bu kurula seçilen ilk Türk spor
yöneticisi oldu.
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N

eşe Gündoğan, Secretary
General of the Turkish
Olympic Committee (TOC),
was elected as a member of
the Executive Council of the
Association of National Olympic
Committees (ANOC) at the ANOC
General Assembly, attended by
some 1.000 delegates from 203
NOCs, in Bangkok, Thailand on
7-8 November. Neşe Gündoğan is
the first Turkish sports administrator elected to this office.
Dedicating her career to the development of sports and
increasing the participation of women, children
and youth in sports,
Neşe Gündoğan said
upon her election to
the ANOC Executive
Council “As a Turkish
woman, I am honored to be elected to this highly influential
Council. I am
passionate
about the
future of
the NOC

family and how we can provide
the best conditions for the present and future athletes all over
the world and about the good that
we can all bring to world sports.
I am delighted to be representing Europe on this Council and
look forward to a lot of hard but
very rewarding work in the coming years.”
TOC President, International
Olympic Committee (IOC)
Executive Board member and
member of Executive Committee
and Foundation Board of World
Anti-Doping Agency (WADA) Prof.
Dr. Uğur Erdener said “For the
first time in the history of TOC and
Turkish sports, TOC administrators simultaneously take part in
the management of top governing
bodies of the world sports. In addition to the Executive Committee
memberships of our Vice
Presidents Hasan Arat to EOC and
Nihat Usta to Islamic Solidarity
Games Sports Federation (ISSF),
Neşe Gündoğan’s election to
the ANOC Executive Council is
very pleasing.”

Neşe Gündoğan
İstanbul’da doğdu. 1977-1982 yılları arasında orta mesafe koşu
dalında atletizm sporu yaptı ve
Türk Atletizm Milli Takımı’nda yarıştı. 1984 yılında Ankara 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Akademisi’nden
mezun oldu. Mezuniyeti takiben
ENKA Spor Kulübü’nde yedi yıl
süre ile koşular dalında atletizm
antrenörü olarak görevde bulundu. Bu süre içerisinde Marmara
Üniversitesi (MÜ) Beden Eğitimi
ve Spor Yüksek Okulu’nda

(BESYO) ‘Egzersiz Fizyolojisi’ dalında yüksek lisansını tamamladı. Tezini, orta mesafe koşucularının dayanıklılık kapasitesi üzerine
hazırladı. MÜ BESYO’da atletizm
dersleri verdi.
1991 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’ne (ABD) giderek Philadelphia’da Temple
Üniversitesi’nde ‘Spor Yönetimi’
dalında master ve doktora yaptı. Doktora tezini, ABD’deki basketbol takımlarının yönetim

Neşe Gündoğan
Neşe Gündoğan was born in
İstanbul, Turkey. She competed in
middle distance running between
1977 and 1982 and was a member of Turkish National Athletics
Team. She graduated from Physical
Education and Sports Academy
at Gazi University, Ankara in
1984. Following her graduation,
Gündoğan worked as an athletics coach at ENKA Sports Club
for seven years. In the meantime,
she received her M.A. degree in

Exercise Physiology with her thesis on endurance capacities of middle distance runners at Marmara
University, where she also delivered
lectures on athletics at the School
of Physical Education and Sports.
In 1991, she moved to USA and received her doctorate degree in
Sports Management at Temple
University in Philadelphia. Her doctoral dissertation was on the management and marketing strategies of basketball teams in the
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ve pazarlama stratejileri üzerine hazırladı. ABD’de bulunduğu süre içerisinde, 1996
Atlanta Olimpiyat Oyunları
Organizasyon Komitesi’nde
(ACOG) Spor Yarışmaları
Planlama Direktör Yardımcısı
olarak görev yaptı. New York
Maratonu ve Penn Relays gibi
önemli spor organizasyonlarında görev almasının yanı sıra
özellikle kadın ve çocuklara hizmet veren barınaklarda gönüllü
çalışmalarda bulundu.
1997 yılında TMOK Spor Direktörü
görevine getirildi. 2001 yılında
TMOK Yönetim Kurulu’na seçilen
ilk kadın üye ve 2003 yılında da
TMOK’un ilk kadın genel sekreteri oldu. Bu görevini halen sürdürmektedir. 2000 Sidney, 2004 Atina,
2008 Beijing ve 2012 Londra Yaz
Olimpiyat Oyunları ile 2006 Torino,
2010 Vancouver ve 2014 Sochi
Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan
Türk kafilelerinde yönetici olarak
görev yaptı.
14 Olimpiyat Dünyası

2013 yılında Uluslararası Akdeniz
Oyunları Komitesi (ICMG) Yönetim
Kurulu üyeliğine ve 2014 yılında Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) Kadın ve Spor
Komisyonu’na seçildi.
‘Türklerde Kadın ve Spor’ ve
‘Olimpiyat Oyunları’nın Ülkeye
ve Kente Katkıları’ konularında yayınlanmış makaleleri bulunan Gündoğan, ayrıca Türkiye
Atletizm Vakfı’nda çocuk ve gençlerin atletizme katılımının artırılması ve atletizmin geliştirilmesi
amacıyla görev yapmaktadır.

USA. While she was in the USA,
she worked as an assistant to
the Sports Competitions Planning
Manager for 1996 Atlanta Olympic
Games Organizing Committee
(ACOG). She also served as a volunteer in New York Marathon and
Penn Relays as well as charities
and shelters providing support for
women and children.
Gündoğan was appointed as the
Sports Director at the Turkish
Olympic Committee (TOC) in 1996.
She became the first woman
member elected to the Executive

Committee of TOC in 2001 and then
was appointed as the first woman Secretary General of TOC in 2003.
She took part in 2000 Sydney, 2004
Athens, 2008 Beijing, 2012 London
Summer Olympic Games and 2006
Torino, 2010 Vancouver and 2014
Sochi Winter Olympic Games as the
official for Turkish Olympic Teams.
She was elected to the Executive
Committee of the International
Committee of Mediterranean Games
(ICMG) in 2013 and then to the
International Olympic Committee’s
(IOC) Women and Sport Commission
in 2014.
Neşe Gündoğan, with published articles on “Women and Sports in Turkey”
and “Benefits of the Olympic Games
for a City and the Country”, has been
working continuously for development of women athletes, coaches and officials in Turkish sport and
also serves at Turkish Athletics
Foundation to increase the participation of children and youth and development of athletics in Turkey.

Türkiye’nin Olimpik Kadını

Turkey’s Olympic Woman

Cumhuriyet Gazetesi, ANOC Yönetim Kurulu’na seçilen Neşe Gündoğan’a 23 Kasım 2014 tarihli
‘Pazar’ ekinde yarım sayfa yer ayırdı. Deniz Ülkütekin’in gerçekleştirdiği röportajda Gündoğan,
“Dünyada kadına bakış açısı değişiyor. TMOK’ta başlangıçta yönetim kurulunda tek kadın üye idim,
bugün dört kadın yönetim kurulu üyesi var. Kadın oldukları için değil, spora katkıda bulunmak
istedikleri için oradalar. Türkiye’de kız çocukların spora katılımını artırmak lazım. Kadın sporcu
sayısı artarsa kadın yöneticilerin sayısı da artacaktır. Ben kendimi bu yönde bir örnek olarak
görüyorum” diyor.
Cumhuriyet newspaper published a half-page interview with Neşe Gündoğan on her election to the Executive
Council of the Association of National Olympic Committees (ANOC) on 23 November 2014. In the interview by
Deniz Ülkütekin, Gündoğan says “The way the world views women is changing. At the beginning, I was the only
female member in the TOC Board of Directors and now there are four members. They are not there because they
are women, but because they want to contribute to sports. We must increase girls’ participation in sports. More
the number of female athletes, there will be more female administrators. I regard myself as an example
in this respect.”

G

ençlerin, çocukların ve kadınların spora yönlenmeleri, sporun onların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmasına adanmış hayatlar...
Bu uğurda en çok emek harcayanlardan biri de Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Genel Sekreteri Neşe
Gündoğan,kısa süre önce
Dünya Olimpiyat Komiteleri
Birliği’nin (ANOC) yönetim kuruluna seçildi. Gündoğan, henüz okul çağında atlet olarak
başladığı spor kariyerinde artık sporun en üst noktalarında ülkemizi ve Avrupa kıtasını
temsil ediyor. Kendisiyle, hem
bu başarıya uzanan hayatından
kesitleri hem de Türk sporunu konuştuk.
Spora ilginiz nasıl başladı?
“Spor çocukluk yıllarımdan
başlayarak benim hayatımın bir
parçası haline geldi. Ortaokulda,
beden eğitimi dersinde hocamız
bir yarışma düzenledi. Ben birinci olduktan sonra ‘Koşulara
eğilimin var’ deyip atletizm sahasına gönderdi. Öyle başladım.
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TÜRKİYE’N

Sporumuzu
dopingden
kurtaracağız
sporlarda,
- Türkiye’in adı olimpik
oldu. Türkiye’nin
dopingle çok sık anılır
neler yapılmalı?
imajını düzeltmek için
de, bazı
- 2020 adaylığımız dönemin
nezdinde böyle
uluslararası kurumlar
demek doğru
bir imaj oluştu. “Olmadı”
değiştirmeye başladık.
olmaz. Ancak bunu
komisyonu kuruldu.
Dopingle mücadele
WADA’nın
Bütün federasyonlarımız
rını tebliğ etti. Aslında
kurallarına uyacakla
sporcunun dopingle
son iki yılda, daha fazla
in kendini
yakalanmasında, Türkiye’n
çalışmaların da etkisi
temizleme için yaptığı
illetinden, sporcularımızı
var. Türkiye, “doping
iki
bir karar verdi. Bugün
temizleyeceğiz” diye
hale geldik. Bütün
yapar
test
üzerinde
binin
kamplarında dopingle
branşlarda milli takım
vermeye başladık.
mücadele seminerleri
doping
da
ı
sıkıntılar
- Sporcuların maddi
mi?
için bir sebep olabilir
olarak böyle bir şey
- Sponsorlukla alakalı
Belki bir miktar,
olduğunu düşünmüyorum.
n
miktardaki ödül sistemini
devletin çok yüksek
izde birtakım yanlışlar
etkisi olmuştur. Sistemim
da spor diye bir tercih
ya
okul
Çocuklar
var.
Sporu seçenler de bir
yapmak zorunda kalıyor.
taşımaya başlıyor.
süre sonra gelecek kaygısı
ilirsem o kadar iyi” gibi
“Ne kadar para kazanab
yok etmemiz lazım. Bir
bir düşünce var. Bunu
iyi bir öğrenci olmalı.
sporcu aynı zamanda
düşünülüyor mu?
- Medikal önlemler
Herkesin koordineli
- Bu da işin ayrı bir tarafı.
ilaçların ülkeye girişini
çalışması lazım. Bu tip
itibaren, WADA’nın
engellemek için. 2015’ten
e Ajansı) yeni kodu
(Dünya Dopingle Mücadel
sırf sporcular değil,
devreye girecek, artık
da
ceza alacak. Bunun
antrenör ve doktor da
orum. l
caydırıcı olacağını düşünüy

DENİZ ÜLKÜTEKİN

T

ki en büyük
ürkiye’nin spor alanında
hayallerinden biri olimpiyat
bu hayalimiz
düzenlemek. Henüz
en
öte yandan bunun için
gerçekleşmiş değil,
biri TMOK (Türkiye
çok emek harcayanlardan
) Yönetim Kurulu Üyesi
Milli Olimpiyat Komitesi
t
(Uluslararası Olimpiya
Neşe Gündoğan, IOC
a. Henüz okul
Kurulu’nd
Yönetim
)
Komitesi
başladığı spor
yaşlarında atlet olarak
en üst noktalarında
kariyerinde, artık, sporun
edecek
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ives dedicated to increasing children’s participation
and involvement in sports and
to make sports a part of their
daily lives… Neşe Gündoğan,
Secretary General of the Turkish
Olympic Committee (TOC) and
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hard for that mission, has recently been elected to the Executive
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Council of the Association of
National Olympic Committees
(ANOC). In her career which started early as an athlete at school
ages, Gündoğan now represents
Turkey and Europe at the top
echelons of sports administration. We talked about her life and
Turkish sports.
How your interest in sports
did begin?
“Sport has become a part of my
life since my childhood. Our physical education teacher at the secondary school organized a race
which I won. He said ‘You have
a predisposition towards athletics’ and sent me right to the tracks.
That’s how I’ve started. In a way,
you may say, because of sensitive
educators. I ran middle and long
distances and made it up to the
National Team.”
And your switch to the administrative side?
“I majored in physical education
and sports while I was an active
athlete. I did some coaching after
I quitted active sports. I also took
Olympic World 15

spor okudum. Sporu bıraktıktan sonra da atletizm antrenörlüğü yaptım. Kendimi geliştirmek amacıyla yurt dışında antrenörlük kurslarına katıldım.
Eğitimimin devamı için ABD’ye
gittim. Spor yönetimi kendimi geliştirebileceğim bir alandı,
master ve doktoramı bu alanda
yapmaya karar verdim ve tamamladım. O sıralarda uluslararası organizasyonlara ilgim
de arttı.”
Spor yönetimi ne demek?
Bu kavram ülkemizde pek
anlaşılmıyor sanki!
“Spor Yönetimi, ulusal ve
uluslararası alanda spor müsabakaları, büyük organizasyonlar ve spora katılımı teşvik eden toplumsal etkinlikleri yürüten kuruluşların yönetilmeleri ile ilgili ve işletme yönetimi kavram ve yaklaşımlarını kapsayan interdisipliner
bir eğitim alanıdır. Yöneticilere;
spor idareciliği yanında, spor
16 Olimpiyat Dünyası

pazarlaması, sponsorluk yönetimi, insan kaynakları, etkinlik yönetimi ve finans konularında da beceriler kazandırmayı amaçlar.
TMOK’a ne zaman girdiniz?
“1996’da. Öncesinde gönüllü olarak komisyonlarda yer
almıştım. ABD’de okurken
Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda
görev yaptım. Dönemin TMOK
Başkanı Sinan Erdem ve ekibiyle tanıştım. Sinan Bey oradayken bana ‘Spor Direktörlüğü’
teklif etti. Ben de eğitimimi tamamladıktan sonra, biraz da
tecrübelerimi kendi ülkeme
Komiteye aktarmak amacıyla
Türkiye’ye döndüm.”
Sporda kadın yönetici çok
zor bulunuyor. Siz nasıl zorluklar yaşadınız?
“Kadınların her alanda zorlukları var zaten. İlk zamanlarda gittiğim her yerde yalnızdım.
Görüp tanıdıkça kabullenmeye

coaching courses abroad for my
personal development. I went to
USA for my postgraduate studies.
Sports Management was an area
I thought I could develop myself
in, so I decided to study Sports
Management for my master’s and
PhD degrees. There my interest
towards international organizations increased.”
What exactly is Sports
Management? The concept
seems to be a little ambiguous
in our country…
“Sport Management relates to
the management of organizations that conduct sporting competitions, major events and community programs that encourage
participation and involvement in
sport. It is an interdisciplinary field
with business administration concepts and approaches. It provides
its students fundamental knowledge and skills in sports marketing, event management, facility
management, sports economics

and sports finance.”
When did you join the TOC?
“In 1996. Previously I had some
involvement with some TOC
Commissions on a voluntary basis.
During my studies in USA I’ve also
worked for the Atlanta Olympic
Games and there, the then TOC
President Sinan Erdem offered
me the position of ‘TOC Sports
Director’. I decided to return to
Turkey after I received my doctorate degree, to share and transfer
my experiences with my country
and the national committee.”
Female administrators are
rare in sports. What kind of
difficulties did you face?
“Women face difficulties in all
walks of life. Earlier on, I was
quite alone wherever I went.
People gradually became receptive as they got to know you.
However, we mustn’t be alone. It
is important that every woman, as
a role model, must be supportive

başladı insanlar. Ancak, yalnız kalmamamız lazım. Her kadının rol modeli olarak aşağıdan gelenlere destek olması önemli… Spor yıllarımdaki
antrenörüm Neşe Çetin de benim için bir rol modeli idi. O zamanlar bırakın kadın antrenörü,
sporda bile yeterli kadın sporcu yoktu. Bana bir kadın olarak anterenörlük yapabileceğimi, benden sonraki kız çocuklarına örnek olabileceğimi farkettirdi. Bu ilhamla, ben de kadınların sporun her alanında daha
etkin rol almaları için elimden
geleni yapıyorum. Türkiye’de
kız çocukların spora katılımını artırmak lazım. Kadın sporcu, antrenör, hakem sayısı artarsa yöneticilerin sayısı da artacaktır. Ben kendimi bu yönde bir örnek olarak görüyorum.
TMOK’ta başlangıçta yönetim
kurulunda tektim, bugün dört
kadın yönetim kurulu üyesi var.
Kadın oldukları için değil, spora katkıda bulunmak istedikleri
için oradalar.”
Önceki adaylık süreçlerinde sizin dışınızda kadın temsilcilerin eksikliği göze çarpıyordu. Bu, IOC üyelerini
negatif etkilemiş olabilir mi?
“Bütün dünyada kadına bakış açısı değişiyor. Bu açıdan Türkiye’yi dünyadan ayırmak çok doğru değil. Sporun
her alanında kadın temsili artmakta ve daha da artmalı. Son
2020 adaylığında bu eksikliği gidermek için özen gösterildi. Sadece yönetici olarak değil, kadın sporcularımız da bu
adaylığın içerisinde yer aldılar
ve çaba harcadılar.
ANOC Yönetim Kurulu’na
Avrupa Olimpiyat
Komitelerini temsilen seçildiniz. Bu büyük bir başarı…
Artık karar verici mekanizmada siz de varsınız…
“Evet, ilk defa Türkiye’den biri
bu görevde yer alıyor. Bence

Games. Not only female administrators but also our female athletes took part in the effort.
You have been elected to
the Executive Council of ANOC
as the representative of the
European Olympic Committees.
This is a great achievement.
Now you are a part of the
decision making process.

ülkemiz açısından önemli. Çünkü, Türkiye olarak geliştirmemiz gereken konulardan biri,
uluslararası spor örgütlerinde
üst düzey görevlilerimizin sayısını artırmak.”
Bu görevle birlikte özel
hayatınız da biraz değişecek sanırım…
“Doğru. Ama ben çalışmayı
ve toplum için yararlı işler yapmayı çok seviyorum. Belki biraz daha az uyku demek, ama
ülkem adına bir şeyler yapmak ve dünya sporunun içinde olmak bana ayrı bir motivasyon kazandırıyor.”
Peki, kalan vakitlerinizde
neler yapıyorsunuz?
“Bir defa sağlık için spor yapıyorum. Spor hala yaşamımın bir
parçası. Aşçılık ise hobilerimden birisi. Arkadaşlarıma yemek
yapmayı seviyorum. Yurtdışında
mutfak sanatları kurslarına da
katıldım. Türk mutfağı önde geliyor tabii ama Tayland, Vietnam,
Meksika mutfağını da seviyorum. Biraz da müziğe ilgim var.
Amatör olarak müzikle uğraştım. Babam ilkokulda saz kursuna göndermişti. Lisede gitara başladım, bir dönem Batı
Afrika vurmalı çalgılarına merak
duydum, hatta Senegal’de bir
atölye çalışmasına da katıldım.
Şimdi tekrar saza ve Türk halk
müziğine döndüm.”

of the fellow newcomers. Neşe
Çetin, my coach in my sporting
years, was my mentor and my
role model. There weren’t many
female athletes then, let alone
coaches. She made me realize that I could coach as a woman and inspired me to set an example and become a role model
for the girls. I am doing my best
to see that women take more effective part in every aspect of
sports. We must increase girls’
participation in sports. More the
number of female athletes, there
will be more female administrators. I regard myself as an example in this respect.” I was the
only woman in the TOC Board of
Directors and now there are four
members. They are not there because they are women, but because they want to contribute
to sports.”
There were no other women representatives during the
previous Olympic candidacies. Do you think that might
have affected the IOC members adversely?
“The way the world views
women is changing everywhere.
So, it’s not really right to discriminate Turkey in this regard.
Women representation in sports
is increasing and it should continue to do so. We have been attentive to the issue in our last
candidacy for 2020 Olympic

“Yes, and it is the first time
someone from Turkey holds this
office. I think it is important for our
country. Increasing the number of
top level Turkish administrators
serving at the international sporting organizations is one of the
matters that we, as Turkey, have
yet to improve on.”
This assignment will change
your private life, I think?
“True. But I like to work and do
things beneficial for the society. Maybe it will mean a little less
sleep, but then, I am motivated
by being within the international
sports world and doing things on
behalf of my country.”
What do you do in your
spare time?
“Primarily, I do exercise and
sport for health. It’s still a part
of my daily life. Cooking is one
of my hobbies. I love to cook for
my friends. I have followed some
culinary art courses abroad.
Turkish cuisine comes foremost
of course, but I also like Thai,
Vietnamese and Mexican cuisines. I have some interest in
music too. I make music, in an
amateur way of course. My father had sent me to a ‘saz’ (a
Turkish stringed musical instrument) course when I was at the
primary school. I also started
playing the guitar when I was at
high school. At one time, I was
interested in West African percussion instruments; I even attended a workshop in Senegal.
Now I’m back to saz and Turkish
traditional music though…”
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IOOHDK Bakan Akif Çağatay Kılıç’ın Başkanlığında Toplandı
IOBC Meeting Chaired by Minister Kılıç
İstanbul Olimpiyat Oyunları
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu
(İOOHDK), Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın
başkanlığında 14 Ekim ve 18
Aralık günleri Olimpiyatevi’nde
toplandı. Toplantılara, kurul
üyeleri olarak; İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşarı Faruk Özçelik, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener,
Büyükelçi Uğur Kenan İpek,
Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan, Türkiye Milli Paralimpik
Komitesi (TMPK) Başkanı Yavuz
Kocaömer, TMOK Genel Sekreteri
Neşe Gündoğan ve Spor Genel
Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar
katıldı.

Istanbul Olympic Games
Preparation and Organization
Council, alias the Istanbul
Olympic Bidding Committee
(IOBC), held two meetings at the
Olympic House on 14 October and
18 December 2014. Both meetings, chaired by Minister of Youth
and Sports Akif Çağatay Kılıç,
were attended by Council members; İstanbul Governor Vasip
Şahin, İstanbul Metropolitan
Mayor Kadir Topbaş,
Undersecretary of the Youth and
Sports Ministry Faruk Özçelik,
Turkish Olympic Committee (TOC)
President Prof. Dr. Uğur Erdener,
Ambassador Uğur Kenan İpek,
Sports General Director Mehmet
Baykan, Turkish Paralympic
Committee (TMPK) President
Yavuz Kocaömer, TOC Secretary
General Neşe Gündoğan and
Sports Deputy General Director
Tamer Taşpınar.

TMOK Konseyi Toplantıları
TOC Council Meeting
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin olağan konsey
toplantısı 14 Ekim Salı günü
Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi.
TMOK Başkan Vekili Türker Arslan
başkanlığında düzenlenen toplantıda, komitenin çalışmaları, dopingle mücadele konusunda yapılanlar ve komisyonların diğer faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.
TMOK Spor Direktörü Alp Berker
16-28 Ağustos tarihleri arasında
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Nanjing
kentinde düzenlenen 2. Yaz
Gençlik Olimpiyat Oyunları ile ilgili
bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca,
2015 Vorarlberg/Liechtenstein Kış
Avrupa Gençlik Olimpik Festivali
(EYOF) ve 2015 Tiflis Yaz EYOF ile
2015 Bakü Avrupa Oyunları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
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The ordinary meeting of the
Council of Turkish Olympic
Committee (TOC) was held
at the Olympic House on 14
October 2014. Detailed information was given on the TOC activities including anti-doping
and activities by other commissions. TOC Sports Director Alp
Berker made a debrief presentation on 2014 Nanjing Summer
Youth Olympic Games. Also, information was shared about
2015 Vorarlberg/Liechtenstein
Winter European Youth Olympic
Festival (EYOF), 2015 Tbilisi
Summer EYOF and 2015 Baku
1st European Games.

Bakan Kılıç ve Başkan Erdener IOC Başkanı Bach ile Buluştu
Minister Kılıç and President Erdener visit IOC President Bach
Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay
Kılıç ile TMOK Başkanı ve IOC
Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Uğur Erdener Lozan’da
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Başkanı Thomas Bach
ile bir araya geldi. Buluşmada,
Türkiye’deki ve dünyadaki
Olimpik Hareket ile ilgili konular
görüşüldü.

Minister of Youth and Sports Akif Çağatay
Kılıç and TOC President and IOC Executive
Board member Prof. Dr. Uğur Erdener visited
IOC President Dr. Thomas Bach in Lausanne.
They discussed the crucial role of sport in
education, the importance of investments
in sports to invest in sport for future generations, Turkey’s financial contribution to
the IOC Anti-Doping Research Fund and the
Olympic Agenda 2020.

TMOK Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katılan Bakan Kılıç’a Sunum
Presentation to Minister Kılıç During TOC Board of Directors Meeting
Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay
Kılıç 14 Ekim Salı günü yapılan
TMOK Yönetim Kurulu toplantısına
katıldı. Bakan Kılıç’a TMOK’un yürüttüğü faaliyetler ve gerçekleştirdiği organizasyonlarla ilgili geniş
çaplı bir sunum yapıldı. Toplantıda
ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile TMOK’un ne gibi müşterek çalışmalarda bulunabileceği görüşüldü. Toplantıya Gençlik ve Spor
Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik
ile Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan da iştirak etti.

Turkey’s Minister of Youth and
Sports Akif Çağatay Kılıç attended
the TOC Board of Directors meeting
on 14 October 2014. An extensive
presentation regarding the TOC
activities and implemented projects was made for Minister Kılıç.
Possible joint activities between
the Ministry and TOC was discussed during the meeting where
Faruk Özçelik, Undersecretary of
the Youth and Sports Ministry and
Sports General Director Mehmet
Baykan were also present.

IOC’den TMOK’a Olimpik Dayanışma Ziyareti
IOC Olympic Solidarity Visits TOC
Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) ‘Olimpik
Dayanışma’ projesi kapsamında,
IOC Olimpik Dayanışma Direktör
Yardımcısı Pamela Vipond ile
Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC)
İdari Müdürü Gianluca de Angelis
İstanbul’a gelerek 23-24 Eylül
günleri Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ne ziyaret gerçekleştirdiler ve incelemelerde bulundular.
Kendilerine, Genel Sekreter Neşe
Gündoğan ve çeşitli birimlerin yetkilileri tarafından TMOK’un çalışmaları ve yürütülen projelerle ilgili
bilgi aktarıldı.

Within the scope of its cooperation programme, an IOC Olympic
Solidarity (OS) delegation composed of OS Deputy Director
Pamela Vipond and Gianluca De
Angelis from the OS Continental
Office in Rome visited Turkish
Olympic Committee in İstanbul on
23-24 September 2014. The OS
Team met TOC Secretary General
Neşe Gündoğan and managers of
various departments to gain firsthand experience of what the NOC
is currently doing.
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2019 Avrupa Gençlik
Olimpik Kış Festivali Erzurum’da

2019 Winter European
Youth Olympic Festival in Erzurum

Türkiye’nin önde gelen kış sporları merkezlerinden Erzurum, 9-16 Şubat 2019 tarihleri arasında yeni bir
önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOFW) 50’yi aşkın
ülkeden yaklaşık 1600 sporcu katılacak. Erzurum daha önce de FIS Kuzey Disiplini Gençler ve U23 Dünya
Kayak Şampiyonası, FIS Snowboard Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Üniversiteler Kış Oyunları gibi
spor organizasyonlarına başarı ile ev sahipliği yapmıştı.

Erzurum, one of the prominent winter sports centers of Turkey, will host an important international
sports event on 9-16 February 2019. Some 1.600 athletes from 50 countries shall participate at the Winter
European Youth Olympic Festival (EYOFW). Erzurum already has an impressive portfolio of hosting major
international events, including the FIS Junior Nordic World Ski Championships, the FIS Snowboard Junior
World Ski Championships and the Winter Universiade.
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A

vrupa Olimpiyat
Komitesi’nin (EOC)
21-22 Kasım tarihlerinde
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
düzenlenen genel kurulunda,
Türkiye’nin 2019 Avrupa Gençlik
Olimpik Kış Festivali’ne ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Hasan Arat, TOC Secretary
General Neşe Gündoğan,
Deputy Undersecretary from
Turkey’s Ministry of Youth
and Sports Kamuran Özden
and representatives from the
city of Erzurum, including the
city’s Mayor Mehmet Sekmen.

IOC ve WADA Yönetim Kurulu
Üyesi Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, EOC Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Arat,
TMOK Genel Sekreteri Neşe
Gündoğan, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Kamuran Özden, Erzurum Vali
Yardımcısı Egemen Ertuğrul,
Erzurum Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, Erzurum
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muammer Yaylalı, Türkiye
Kayak Federasyonu Başkanı
Erol Mehmet Yarar, Türkiye Buz
Pateni Federasyonu Başkanı
Dilek Okuyucu’nun da dahil olduğu Türk heyetinin Oyunlar
projesi sunumu, TMOK Spor
Direktörü Alp Berker tarafından yapıldı.

Erzurum in Eastern Turkey
is one of the country’s finest
winter sports destinations and
already has an impressive
portfolio of hosting major
international events, including
the FIS Junior Noric World
Ski Championships, the FIS
Snowboard Junior World
Ski Championships and the
Winter Universiade. Many
of the facilities used for the
Universiade – both, sporting
venues and accommodation –
will host athletes and guests
in 2019 as part of Turkey’s
commitment to sustainability.

Türkiye’nin en önde gelen kış
sporları merkezlerinden biri
olan Erzurum, daha önce de
FIS Kuzey Disiplini Gençler ve
U23 Dünya Kayak Şampiyonası,
FIS Snowboard Dünya Gençler
Şampiyonası ve Dünya
Üniversiteler Kış Oyunları gibi
önemli uluslararası spor organizasyonlarına başarı ile ev sahipliği yapmıştı. Türkiye’nin sürdürülebilirliğe verdiği önemin bir ifadesi olarak, daha önceki etkinliklere sahne olan spor ve konaklama tesisleri 2019’da da sporcu ve misafirleri ağırlamakta kullanılacak.

I

t was announced on 22
November 2014 during the
European Olympic Committees
(EOC) General Assembly in Baku,
Azerbaijan that Turkey would
host the Winter European Youth
Olympic Festival in 2019.
Turkish Olympic Committee
(TOC) Sports Director, Alp Berker,
presented the Games concept
and project with the support
of a strong Turkish Delegation
at the General Assembly
which included TOC President
Professor Dr. Uğur Erdener,
EOC Executive Board member

President of the Turkish
Olympic Committee,
Professor Dr. Uğur Erdener,
said: “In Turkey we are
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TMOK Başkanı Prof.Dr. Uğur
Erdener konuyla ilgili olarak “Türkiyede düzenleyeceğimiz tüm önemli spor organizasyonlarında sürdürülebilirlik
ilkesine sadık kalmaya özen
gösteriyoruz. Gençliğimizin
spora katılımının daha da geliştirilmesi adına, 2011 Dünya
Üniversiteler Kış Oyunları için
inşa edilmiş olan mükemmel
tesislerimizin bu tür uluslararası organizasyonlarda da kullanılmalarını hedeflemekteydik. Bilindiği üzere Türkiye nüfusunun yüzde 40’ı 25 yaşın altında gençlerden oluşmaktadır. Gençlik, Olimpik değerleri özümsemiş bir toplum yaratma çabalarımızın merkezinde yer almaktadır. Erzurum’un
dünyaca bilinen bir kış sporları merkezi olmasına tutkuyla bağlı olan Erzurumlular
2019’da bir kere daha Avrupa
kıtası sporcularını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklardır” dedi.
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passionate about their city
as a destination for exciting
winter sport events and will
be delighted to welcome
their fellow athletes from
all over the continent once
more in 2019.”

Erzurum Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen ise
“Erzurum’un Avrupa Gençlik
Olimpik Kış Festivali’ne ev sahipliği yapacak olmasından onur duyuyoruz. 2019’da misafirlerimizi en üst düzeydeki spor tesislerimiz ve sıcak Anadolu misafirperverliği ile ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.
Avrupalı genç sporcuların mücadele ettikleri en önemli spor organizasyonlarından birisi olan
Avrupa Gençlik Olimpik Kış
Festivali’ne yaklaşık 1.600 sporcu
katılıyor. Oyunlar 9-16 Şubat 2019
tarihleri arasında düzenlenecek.

committed to ensuring that
sustainability is at the forefront
of our minds when we are
hosting these major events
and we have been eager to use
the wonderful facilities from
the Winter Universiade in 2011
for some time to continue to
promote sport participation
among our nation’s many
young people. As you all
know, 40% of the Turkish
population is below the age of
25. They are the perfect place
to start to ensure that we
create a society which holds
the Olympic values at its core.
The people of Erzurum are

Mayor of Erzurum, Mehmet
Sekmen, said: “It will be an
honor for our city, Erzurum,
to host the European Youth
Olympic Winter Festival.
We are ready to offer our
guests the highest quality
sports facilities and a
warm Anatolian welcome.
Erzurum is looking forward
to welcome Europe’s best
young athletes in 2019.”
The Winter European Youth
Olympic Festival is the
top multisport event for
young European athletes
and involves around 1,600
participants. The proposed
dates for the Winter EYOF in
Erzurum are 9-16 February
2019.
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Dopinge Karşı Güçlü Dayanışma

Strong Anti-Doping Cooperation

WADA’nın Ekim ayı sonunda İstanbul’da düzenlenen ‘Bilim ve Araştırmalar Sempozyumu’nda, bilim ve
araştırma alanlarının birlikte yapabilecekleri ortak çalışmalarla, sporda ilaç kullanımı ile mücadelede
mevcut araçların geliştirilmesi ve yeni stratejilerin oluşturulmasına nasıl katkıda bulunabileceği
görüşüldü. Yasal olmayan ilaç trafiği konusunda yapılan araştırmalarda son gelişmeler, doping
maddesi olma potansiyelini taşıyan yeni ilaçların belirlenmesi, bu sahada veri paylaşımı ve iletişimin
güçlendirilmesi, sporda dopingle mücadelede yeni araç ve stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

During the WADA’s Science and Investigations Symposium held in İstanbul in October, the fields
of science and investigations discussed how their activities combined can help improve tools and
develop new strategies to combat the use of drugs in sport. A number of issues including recent
developments in investigations on drugs circulating illegally, identification of new drugs with doping
potential, strengthening communication and data sharing in this field and development of new tools
and strategies in combatting the fight against doping in sports were also dealt with.
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D

ünya Dopingle Mücadele
Ajansı’nın (WADA) ‘Bilim
ve Araştırmalar Sempozyumu’
İstanbul’da düzenlendi. Polat
Renaissance Otel’de 28-29 Ekim
günleri gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)
Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener,
geçmişte yaşanan bir çok doping
vakasından sonra TMOK’un son iki
yılda doping konusunda çok başarılı çalışmalar yaptığını ve bu konuda önemli gelişmeler kaydettiklerini aktardı.

yasaklı maddelerin ticaretini yapanlara yönelik cezaların da bu
denklemde ele alınması gerektiğini belirtti. Yasaklı maddelerin sadece performans arttıran ve yakalanıldığında hukuksal anlamda sıkıntılar doğurabilen ilaçlar olmadığına işaret eden Bakan Çağatay
Kılıç, “Bu maddeleri sağlayanlar,
kullananlar ve koordinasyon kuranların ayrı, ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat bu işin önemli
bir boyutu tıbbi meseleler. Çünkü bir
kez kullandınız mı bunun etkilerini
ömür boyu görürsünüz” dedi.

İlk gün sempozyuma katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç da konuşmasında,
“Bu güzel şehirdeki çalışmalarınız
ümit ediyorum ki gelecekte dünya
sporuna ve dünya spor ailesine büyük katkılar sağlayacak” dedi.

Sporda başarının sadece performansla ölçülmesi gibi bir hatanın
sık yapıldığını söyleyen Gençlik ve
Spor Bakanı, “Spor camiası olarak
başarıyı performansla denk tutabiliyoruz. Bu hususta belki de biz büyük bir hata içerisindeyiz. En önemli olan şey sonuçlar, en önemli ödül
ise hiç şüphesiz ki altın madalya.
Tabii ki kazanmak ve başarı önemli ama gerçekten azimle çok çaba
sarf etmiş ve madalya kazanamamış sporcu kardeşlerimiz için ne

Bakan Kılıç doping maddelerinin
aslında narkotik maddeler olarak
nitelendirilmesi gerektiğine vurgu
yaparak, sporcular üzerinde ölüme gibi büyük etkiler gösterebilen

S

cience and Investigations
Symposium of World AntiDoping Agency (WADA) was held
at Polat Renaissance Hotel in
İstanbul on 28-29 October 2014.
In his opening speech, President
of the Turkish Olympic Committee
(TOC) Prof.Dr. Uğur Erdener,
who sits on both the Executive
Committee and Foundation Board
of WADA, stated that after the
numerous doping incidents of
the past, the country had seen a
huge improvement against doping thanks to the successful work
undertaken by TOC in the last
two years.
Attending the Symposium on
the first day, Turkey’s Minister
of Youth and Sports Hon. Akif
Çağatay Kılıç in his speech said “I
hope your work here, in this beautiful city of İstanbul, will contribute
greatly to the world sports and
sports family.”
Minister Kılıç said doping substances in sports should be

treated like narcotics due to their
enormous harm. “If this is harming your body, if this is harming
your integrity, if this is harming
you as a human being and you
can die from it, then this deserves
the utmost punishment possibly given” added Kılıç, defending his call to deal with doping as
with narcotics.
Pointing out that prohibited substances are not only drugs that
enhance performance and causing legal consequences when
caught, Minister Çağatay Kılıç
said “Those who provide, use
and coordinate these substances must be handled separately.
But in essence, it is a medical issue. Once you use them, you face
their consequences throughout
your life.”
Saying that measuring success
in sports only by performance is
a common mistake made everywhere, Youth and Sports Minister
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yapıyoruz? Bence bu insanlar bizim
rol modellerimiz olmalı. Çünkü madalya kazanamayınca yoldan çıkmadılar. Bana kalırsa ülkemizin son dönemlerde dopinge karşı attığı adımlar
için hakkı teslim edilmeli. Her şeyi temizlediğimizi, her sorunu ortadan kaldırdığımızı söylemiyorum. Ancak ülkemizde sporun bu hastalıktan temizleneceği mesajını çok net bir şekilde verdik. Bu bizim hedefimiz ve
bu yönde de çalışmalarımız sürüyor. Açık yüreklilikle söylüyorum ki
dopinge tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz. Sporda çok aktif bir
Cumhurbaşkanımızın ve bir akademisyen olarak gençlerin eğitimine büyük önem veren bir Başbakanımız olması attığımız her adımın daha sağlam temellere oturmasını sağlıyor”
diye konuştu.
Açılışta konuşan Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Dopingle
Mücadele Komisyonu Başkanı
Milletvekili Osman Aşkın Bak,
“Çağımızda toplumsal yaşamdaki
yeri ve önemi giderek artan sporda,
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doping kullanımının son yıllarda
yaygınlaştığı, yıldız ve genç yaş gruplarındaki sporculara kadar sirayet
ettiği göze çarpmaktadır. Açık ve adil
rekabet prensibini hiçe sayan doping, tüm dünyada spor için ciddi
bir tehlike ve tehdit oluşturmaktadır.
Türkiye’de de dopingle mücadelenin en aktif şekilde sürdürülmesine
yönelik olarak, son yıllarda önemli girişimler yürütülmektedir. Türkiye
Doping Kontrol Merkezinin tekrar akredite edilmesi için yürütülen

added “Sports world equates success to performance. Maybe we
are making a huge mistake. What
is of utmost importance is the
result and the most important
award is the gold medal. Sure
winning and success is important but what do we do for athletes who have struggled unwaveringly but did not win a medal?
I believe those athletes should be
our role models. They did not get
out of the line when they did not

win a medal. I think Turkey should
be given credit for her recent anti-doping activities. I’m not saying
that the problem is eradicated and
everything is clean now. However,
we gave a clear message that
sports in our country will recover
from this illness. That’s our goal
and we are working hard for that.
Honestly, we showed no tolerance
toward doping and we shall never do. Every step we take in this
direction is on a stronger foundation, thanks to the existence of a
President of the country actively involved in sports and a prime
Minister, an academician, attaching great importance to the education of the youth.”
Istanbul Deputy Hon. Osman
Aşkın Bak, the President of the
Parliamentary Investigation
Committee at the Grand National
Assembly of Turkey, said in his
opening speech “That in recent
years doping became widespread
in our sports and even reached

ortak çalışmalarla, sporda ilaç
to the athletes in the early age
groups draws the public attenkullanımı ile mücadelede mevtion.
Diisregarding the principle of
cut araçların geliştirilmesi ve yeni
open
and fair competition, dopstratejilerin oluşturulmasına naing
constitutes
a serious hazard
sıl katkıda bulunabileceği konulaand
threat
for
sports
in the world.
rı görüşüldü. Ayrıca, yasal olmaRecently there have been imporyan ilaç trafiği konusunda yapılan araştırmalarda son gelişmeler, tant initiatives in Turkey to combat doping in an active manner.
doping maddesi olma potansiyeThe
efforts for re-accreditation of
lini taşıyan yeni ilaçların belirlenthe
Turkish
Doping Control Centre
mesi, bu sahada veri paylaşımı ve
are
about
to
be finalized. The
iletişimin güçlendirilmesi, sporda
TMOK Başkan Vekili Av. Türker
Anti-Doping Commission estabArslan da konuşmasında, “Doping dopingle mücadelede yeni araç ve lished within the Turkish Olympic
stratejilerin geliştirilmesi konulamaddelerinin kullanımı, sadece
Committee undertakes an imporrı ele alındı.
spor dünyasına özgü bir olgu oltant and active role in the process.
maktan çıkarak toplum genelinde
İki gün süren çalışmaların sona er- A Parliamentary Investigation
özellikle gençler arasında kullanıl- mesinin ardından düzenlenen baCommittee has been estabması nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sın toplantısına ise Dünya Anti
lished within the Grand National
sorununu oluşturmaktadır. Sporda Doping Ajansı (WADA) Başkanı Sir
Assembly to investigate the probdopingle mücadelede en önemli ve Craig Reedie, WADA Sağlık Tıp ve
lem and to make recommendaetkili yaklaşım, kamuoyunun bilinç- Araştırma Komitesi Başkanı Arne
tions regarding the measures to
lendirilmesi ve eğitim alanında yü- Ljungqvist, WADA Bilim Direktörü
be taken.”
rütülecek faaliyetlerdir” görüşleriOlivier Rabin ile IOC ve WADA
In his speech, TOC 1st Vice
ne yer verdi.
Yönetim Kurulu Üyesi, TMOK
President Atty. Türker Arslan
Sempozyumda, bilim ve araştırma Başkanı Prof.Dr. Başkanı Uğur
said “The use of doping substancalanlarının birlikte yapabilecekleri Erdener katıldı.
es, once a phenomenon specific
çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Bununla beraber, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde kurulan Dopingle Mücadele
Komisyonu da bu süreçte aktif ve
başarılı bir rol üstlenmektedir. Bu
nedenle, Türk sporunda yaşanan
doping sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulmuştur” dedi.

to the sports world, nowadays
became a serious public health
issue with its usage in public in
general and among the youth
in particular. The most effective approach to the fight against
doping would be creating public awareness on the subject and
educational activities.”
The fields of science and investigations discussed during the
Symposium how their activities combined can help improve
tools and develop new strategies to combat the use of drugs
in sport. Also, a number of topics including recent developments in investigations on drugs
circulating illegally, identification
of new drugs with doping potential, strengthening communication and data sharing in this field
and development of new tools
and strategies in combatting the
fight against doping in sports
were dealt with.
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WADA Başkanı Craig Reedie, dopingle mücadele konusunda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, en
önemli amaçlarının temiz sporcuların korunması olduğunu söyledi. İstanbul’da çok önemli bir
sempozyum gerçekleştirdiklerini belirten Reedie, Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TMOK
Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener başta olmak üzere organizasyonun
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. WADA Başkanı,
”Sadece atletlerin rutin testlerini yapan ve bununla ilgilenen bir kuruluş olmanın ötesinde artık çok daha
ciddi soruşturmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii ki hepsinin sonucunda
en önemli amacımız temiz atletlerin,
sporcuların korunması” dedi.
Reedie, sempozyumda saygıdeğer
bir grup ile bir arada olma fırsatı
yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
“Dopingle mücadele grubu içerisinde olan birçok insan vardı. WADA’nın sıra dışı bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Bünyesinde
yüzde 50 spor camiasından, yüzde
50 de kamu sektöründen insanları bulunduruyor. Bu iki gün boyunca kamu sektörünü dinlemek, onların düşüncelerini anlamak bizim
için çok faydalı oldu. Kapsamlı konulara değindik. Doping ilaçlarıyla ilgili istihbarat konularını konuştuk. Yeni ve yasa dışı doping ilaçlarının tespit edilmesi konularına değindik. Bugün de özellikle konsantre olduğumuz konu bilgi paylaşımıydı. Hem ülkeler hem de farklı
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kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı çok karışık bir konu. Bunu nasıl kolaylaştırabileceğimizle ilgili çok önemli fikirler ortaya atıldı. Soruşturmalarla ilgili bütün taraflar arasında sıkı bir işbirliğinin
olması çok önemli. Aynı zamanda bilgi toplanması ve bu bilgilerin ilgili taraflara aktarılması konusundaki zorlukların üstesinden
nasıl geleceğimizi konuştuk.”

The press conference held after the two-day Symposium was
attended by WADA President
Sir Craig Reedie, Chairman
of WADA’s Health, Medical &
Research Committee Arne
Ljungqvist, WADA Director of
Science Dr. Olivier Rabin and IOC
and WADA Executive Board member and Chairman, IOC Medical
Commission Prof.Dr. Uğur Erdener.

Sempozyumda ‘İstanbul
Deklarasyonu’ hazırladıklarını
vurgulayan WADA Başkanı, “Çok
da zorlandık, çünkü benim ilk
haliyle bile çok iyi olduğunu düşündüğüm dokümanın üzerinde birçok değişiklik yaptık. Yakın
zamanda bu yayınlanacak. Biz
WADA olarak üzerimize düşeni, sorumluluğumuzu, yapacağımızı kesinlikle taahhüt ediyoruz.
Bizim ‘Dopingle Mücadele İdeali
ve Yönetimi’ adı altında bir programımız var. Bu dünyadaki bütün çabaları bir araya getiren bir
program. Biz WADA açısından
burada çok verimli iki gün geçirdik. Konuyla ilgili bütün taraflar
bir aradaydı” diye konuştu.

WADA President Sir Craig Reedie
stated that great progress was
made in fighting against doping and their most important
goal is protecting clean athletes. Underlining the importance
of the Symposium, Sir Reedie
thanked all those who have taken part in the organization and
in particular Turkey’s Youth and
Sports Minister Akif Çağatay Kılıç
and TOC President Prof.Dr. Uğur
Erdener. WADA President said:
“Beyond being an institution running the routine testing of the athletes, WADA is now conducting
very serious investigations. At the
end of the day, our primary aim is
protecting clean athletes.”

Stating that they found the opportunity to work with a group
of esteemed experts during the symposium, WADA
President said: “Many members of the anti-doping group
were there. We can say that
WADA is an extraordinary institution. It embodies fifty percent
people from the sports community and fifty percent from
the public sector. Listening to
the public sector representatives and understanding their
perspective the last two days
has been very beneficial for us.
Comprehensive topics like intelligence activities regarding
doping drugs and identification
of new and illegal drugs were
discussed. Today we focused
on data sharing. Data sharing
among different countries and
different institutions is a complicated matter. Important ideas were put forward in order to
facilitate this. Close cooperation
between all the parties is vital
for investigations. We also discussed the issue of overcoming
the difficulties in gathering information and transfer of information to the related parties.”
Announcing that an ‘İstanbul
Declaration’ is being drafted,
WADA President said: “It was
a tough job. Quite a number of
amendments were made on
the original document which, to
my mind, was very good. It will
soon be published.”

Prof. Arne Ljungqvist “Sporcu Yediğine İçtiğine Dikkat Etmeli”
Prof. Arne Ljungqvist “Athletes Must Be Mindful of What They Eat and Drink”

TRT

athletes with such explanations
eventually test positive. The majority won’t admit. It is true that in some
cases prohibited substances do
come from what the athlete ate or
drink. But the principle here is that
the athlete is responsible from what
he eats or drinks. They should be
mindful of substances they take.”

muhabiri Ömer
Yavru, sempozyum
sonrası WADA Sağlık Tıp ve
Araştırma Komitesi Başkanı
Arne Ljungqvist ile bir söyleşi
gerçekleştirdi. Ljungqvist,
kendisine yöneltilen soruları
şöyle yanıtladı:
Bazı sporcular, doping
maddesini yediklerinden
aldıklarını söylüyorlar.
Dopingle mücadele daha zorlu
hale mi geldi?

There is an increase the number of doping cases lately. Is it
the use that is increasing?
“Anti-doping activities are very
productive lately. There’s no doubt
about that. Elite sport is much
cleaner now when compared to
the situation 20 years ago. Let me
give you an example: An athlete
winning a gold medal in throws in
London Olympic Games would not
have been able to make it even to
the finals of the Games 24 years ago.
Serious struggles against doping
are taking place in many branches of sport, but not in all, of course.
There are backlashes in some
sports and some countries. However,
more sports and more countries are
giving support to the fight against
doping. Our primary goal is to protect the clean athletes.”

“Dopingli çıkan sporculardan,
bunun nasıl olduğunu
açıklamalarını isteriz. Ben 40 yılı
aşkın bu işin içindeyim. Çok basit
açıklamalar duydum. Bunca
yıllık deneyimlerime dayanarak
şunu söyleyebilirim; böyle
açıklamalar yapan atletlerin
çoğunun testleri pozitif çıkıyor,
çoğunlukla da itiraf etmiyorlar.
Bazı hallerde yiyeceklerde ve katkı
maddelerinde yasaklı madde
sayılan unsurlar olabiliyor ama
burada prensip şudur; atlet yediği
içtiği her şeyden sorumludur.
Vücuduna giren maddeye
dikkat etmelidir.”
Son dönemde dopingli sporcu
sayısında artış var. Acaba
kullanım mı arttı?
“Anti doping çalışmaları çok
verimli son dönemde. Bunda
şüphe yok. Son 20 yıla göre elit
spor bugün daha temiz. Size bir
örnek vereyim; Londra Olimpiyat
Oyunları’nda atmalarda altın
madalya alan sporcu, birinci
olduğu derecesiyle 24 yıl önceki
oyunlarda finale bile kalamıyordu.
Bu bir örnek… Sporun birçok
dalında dopingle önemli
mücadele var, hepsinde değil tabii.
Bazı dallar, bazı ülkeler çok güçlü
tepki veriyor. Daha fazla ülke
ve spor branşı bu mücadeleye
destek vermeye başladı. Bizim
de öncelikli hedefimiz temiz
atletleri korumaktır.”

Türkiye’deki durumla ilgili
yorumunuz nedir?
“Türkiye’de önemli bir sorun
olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye
yalnız değil, benzer problemleri
yaşayan başka ülkeler de var.
Benim ülkemde de yaklaşık 30
yıl önce benzer sorunlar yaşandı.
İstikrarlı bir mücadeleyle kendimizi
geliştirdik, şu anda iyi durumdayız.
Hatalarınızdan öğreniyorsunuz.
Türkiye de bunu yapıyor. Evet
çok fazla Türk atleti dopingli çıktı
ve doping önemli bir problem
halini aldı. Türkiye bu pozisyonu
değiştirmek için dopingle
mücadelede önemli çalışmalar
yürütüyor.”

TRT

reporter Ömer Yavru
made an interview with
Prof. Arne Ljungqvist, Chairman
of the WADA Health, Medical and
Research Committee after the
Symposium. This is how Prof.
Ljungqvist answered the questions:

What would your comment
be regarding the situation
in Turkey?

“We know that it is an important
problem in Turkey. But then, Turkey
is not alone in this respect, there
are many other countries facing the
problem. In my country, we faced
such problems 30 years ago. But
Some athletes claim that they
we improved the situation thanks to
obtained the prohibited subthe consistent struggle against dopstances from their meals. Is
ing and we are doing fine now. One
fighting against doping more
learns from his mistakes. That’s
challenging now?
what Turkey is doing now. Yes, it is
“In a doping case, we do ask the
true that there were too many dopathlete to explain us how this haping cases among Turkish athletes
pened. I’m involved in the matter
and doping turned into an important
for more than 40 years. I’ve heard
problem. Turkey now is conducting
many shallow explanations. Based very substantial anti-doping activion my experience I can tell you that ties to reverse the situation.”
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İstanbul Bildirgesi

WADA Bilim ve Araştırmalar Sempozyumu
28-29 Ekim 2014

İstanbul Declaration

WADA Science & Investigations Symposium
28–29 October 2014
İstanbul Bildirgesi

Istanbul Declaration

Aşağıdaki hususlar kaydedilerek:

Acknowledging that:

• Dopingle mücadele kuruluşları, yeniden düzenlenmiş olan
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (Kod) altında bilgi toplama
kapasitelerini geliştirmektedirler.

• Under the revised World Anti-Doping Code (“Code”), anti-doping
organizations are developing their information gathering capacity;

• Doping, bir kamu sağlığı sorunudur ve dopingle mücadele
uzmanları ile kanun uygulayıcı adli kolluk birimleri arasında
işbirliğini gerektirmektedir.
• Sporda Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi Madde 8,
ilgili kuruluşlar vasıtasıyla yasaklı maddelerin kaçakçılığının
yapılmasının, üretilmesinin, dolaşımının, ithalatının, dağıtımının
ve satışının önlenmesine yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere
söz konusu yasaklı maddelerin kullanımının ve erişilebilirliğinin
kısıtlanmasını gerektirmektedir.
• Dopingle mücadele kuruluşlarından bilgi toplamakla sorumlu
olanlar ile polis ve / veya gümrük kuvvetleri bünyesindekiler; bir
soruşturma veya sorgulama sırasında edindikleri ya da kanunların
uygulanmasına ilişkin bir faaliyet esnasında topladıkları veya
internet aracılığıyla tespit ettikleri kanıt niteliğindeki maddeleri,
araçları ve tutanakları belirlemek amacıyla kendi aralarında ve
dopingle mücadele konusunda uzman bilim insanlarıyla kurdukları
iletişimin sıklığını ve niteliğini artırabilirler.
• Dopingle mücadele konusunda uzman bilim insanları ve
diğer bilimciler yeni ilaçların tespit edilmesinde, analizinde ve
tanımlanmasında rol oynamaktadırlar.
• Günümüzde dopingle mücadele topluluğundaki bazı kuruluşlar
tarafından istihbarat ve soruşturma amacıyla toplatılan ve
sporculara ve genel halka internet üzerinden dağıtılan sahte ve
tasarlanmış ilaçlar bulunmaktadır.
• Özellikle de dopingle mücadele kuruluşları vasıtasıyla gerçekleşen
bilgi toplama alanındaki son gelişmeler, çeşitli uluslararası
kuruluşların ve ulusal ve uluslararası düzeydeki başlıca araştırma
kuvvetlerinin halihazırda oynadığı aktif rolü yansıtmaktadır.
28-29 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen WADA Bilim ve
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• Doping is a public health issue and requires collaboration between
anti-doping experts and law enforcement regulatory agencies;
• Article 8 of the International Convention against doping in
Sport requires restriction of availability and of use of prohibited
substances, including by actions against trafficking, production,
movement, importation, distribution and sale of such drugs by
involving the relevant entities;
• Those responsible for information gathering from anti-doping
organizations and those from police and/or custom forces
could increase the frequency and quality of interaction between
themselves and with anti-doping scientists to identify substances,
devices and protocols obtained as evidence during an investigation
or criminal inquiry, or otherwise gathered during an enforcement
activity or identified on the Internet;
• Anti-doping scientists and other scientists are involved in the
identification, analysis and characterization of new drugs;
• There are counterfeited and designer drugs which are distributed
online to athletes and the general population that are now being
gathered by some organizations in the anti-doping community for
intelligence and investigation purposes;
• The recent progress in the information gathering field, in particular
by anti-doping organizations, reflects the active role already played
by various international organizations and leading investigative
forces at national and international levels;

Soruşturmalar Sempozyumu aşağıdaki önerilerle son bulmuştur:
• WADA’nın gözetimi altında söz konusu alanda aktif rol oynayan
bilim insanlarının ve araştırmacıların / görevlilerin koordinatlarının
kaydedildiği bir havuz oluşturulmalıdır.
• WADA; doping potansiyeli taşıyan ilaç istismarlarına, sahte ilaçlara,
araçlara ve düzenlemelere ilişkin dopingle mücadele konusunda
uzman kişiler ve ilgili kuruluşlar arasında iletişime ve bilgi
paylaşımına olanak tanıyan bir düzeni oluşturmalı / teşvik etmelidir.
• Söz konusu ilaçların doping uygulamalarıyla olası bağlantısının
tespit edilmesi amacıyla, maddeleri / ilaçları / araçları ve tutanakları
görevleri sırasında toplayan ya da el koyan kişilere bilimsel dopingle
mücadele topluluğuna gerekli soruları doğrultabilmeleri ve bilgilerin
aktarılabilmesi için imkan tanımak amacıyla bazı düzenlemelerin
yapılması faydalı olabilir.

The WADA Science Symposium held in Istanbul on 28-29 October 2014
concluded with the following recommendations:
• A repository registering the coordinates of the scientists and
investigators/officers active in this field should be established under
WADA’s supervision;
• WADA should establish/foster a mechanism that facilitates the
communication and sharing of information on drugs of abuse and
counterfeited drugs, devices and protocols with doping potential
between anti-doping experts and relevant organizations;
• Protocols might usefully be established to allow those who gather
or seize substances/drugs/devices and protocols in the course of
their employment to direct appropriate queries and pass information
to the scientific anti-doping community, in order to ascertain
possible link of these drugs to doping practices;

• Dopingle mücadele üzerine çalışan bilim adamları tarafından
toplanan ilaç, araç ve protokol tespitine ilişkin yeni bilgiler, söz
konusu alanda tespit ve el koymaları kolaylaştırmak amacıyla
kolluk kuvvetleriyle ve diğerleri ile paylaşılmalıdır.

• New information on drug, device and protocol identification
gathered by scientists engaged in anti-doping should be shared
with enforcement agencies and others to facilitate identification and
seizure in the field;

• WADA tarafından akredite edilmiş dopingle mücadele laboratuvarları
yararlı kaynaklardır ve ele geçirilen ilaçların tanımlanmasına
yardımcı olmak amacıyla güvenlik birimleri / toksikoloji / adli tıp
laboratuvarlarıyla daha iyi bağlantılar kurabilirler.

• WADA accredited anti-doping laboratories are useful resources, and
might be better connected to law enforcement/toxicology/forensic
laboratories to help in the identification of seized drugs;

• WADA tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar, duruma göre,
ele geçirilen şüpheli performans artırıcı maddeleri adli kolluk
soruşturma müfettişleri namına analiz etmeyi kabul edebilirler.
• Bilimsel dopingle mücadele topluluğu, cezai yargılamalar esnasında
uzman tanık olarak ifade vermek de dahil olmak üzere adli kolluk
birimleriyle uzmanlık bilgilerini paylaşabilirler.

• On a case by case basis, WADA accredited anti-doping laboratories
can agree to conduct analysis of seized suspected PED substances
on behalf of law enforcement investigating officers;
• The scientific anti-doping community could be available to lend
their expertise to law enforcement agencies, including testifying as
expert witnesses in criminal proceedings.
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Dopingle Mücadelede Yeni Dönem

A New Era in Fighting Against Doping

1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Olimpiyatevi’nde
düzenlenen geniş katılımlı bir toplantı ile federasyonların yönetim, disiplin ve sağlık kurullarına
anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TMOK Başkanı, WADA ve IOC Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Uğur Erdener, “Sporcularımıza başarının ilaçla doğru orantılı olmadığını adeta ezberletmeliyiz”
dedi.
The revised World Anti-Doping Code introduced on January 1st, 2015 was explained to the members of the
boards, disciplinary and health commissions of the national federations at a broad participation meeting
held at the Olympic House. In his opening speech, Turkish Olympic Committee (TOC) President, IOC Executive
Board and WADA Executive Committee member Prof. Dr. Uğur Erdener said “Our athletes must commit to their
memories that success is not directly proportional to drugs”..

2

015 Dünya Dopingle Mücadele
Kuralları ile dünyada ve ülkemizde dopingle mücadelede yeni
bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2015
tarihinde yürürlüğe giren bu kurallar, dopingle mücadelede alınacak önlemler, disiplin süreçleri ve ceza uygulamaları açısından büyük değişiklikler içeriyor.
Bu doğrultuda 26 Eylül tarihinde
Olimpiyatevi’nde düzenlenen geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı ile 2015 Dünya Dopingle
Mücadele Kuralları’nın ülkemizde
uygulanmasına ilişkin hususlar
federasyonlara anlatıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Oturum Başkanlığı’nı TMOK 1.
Başkan Yardımcısı Av. Türker
Arslan’ın yaptığı toplantıda, TMOK
Başkanı, WADA ve IOC Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur
Erdener, TMOK ve Türkiye Milli
Paralimpik Komitesi (TMPK) yönetim kurulu üyeleri ile Spor
Genel Müdür Yardımcısı Tamer
Taşpınar da hazır bulundu.
Toplantıya; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, bilardo, binicilik, boks,
bowling, buz hokeyi, buz pateni, dans, geleneksel spor dalları,
görme engelliler, halter, hentbol,
herkes için spor, hokey, eskrim,
futbol, güreş, işitme engelliler,
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judo, kayak, kickboks, kürek,
masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, oryantiring, otomobil sporları, özel sporcular, ragbi,
satranç, sualtı, sutopu, taekwondo, tenis, triatlon, üniversite sporları, voleybol, vücut geliştirme,
wushu ve yüzme federasyonlarından başkanlar, yönetim kurulu
üyeleri, disiplin ve sağlık kurulları
başkanları ve üyeleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Başkan
Erdener, son dönemde Türkiye’de
yürütülmekte olan dopingle mücadele çalışmalarının dünyada
örnek gösterildiğini belirterek, bu
konuda kısa sürede çok yol alındığının altını çizdi. Dopingle mücadelede eğitimin son derece
önemli olduğuna dikkat çeken

A

new era for the fight against
doping is opening with the
new 2015 World Anti-Doping
Code. The updated Code, effective from 1 January 2015, involves major changes in antidoping measures, disciplinary
processes and sanctions. All relevant issues on the application
of 2015 World Anti-Doping Code
in Turkey was explained to and
discussed with the representatives of the National Federations
at a broad participation informative meeting held at the Olympic
House on 26 September 2014.

TOC President, IOC Executive
Board and WADA Executive
Committee member Prof. Dr.
Uğur Erdener, TOC Secretary

General Neşe Gündoğan, members of the TOC Board of
Directors Nihat Usta and Perviz
Aran and Deputy General Director
of Sports Tamer Taşpınar were
present at the meeting chaired
by TOC 1st Vice President Atty.
Türker Arslan. Presidents, executive, disciplinary and health board
members of the following federations attended the meeting:
Shooting, Athletics, Badminton,
Basketball, Physically Impaired,
Billiards, Equestrian, Boxing,
Bowling, Ice Hockey, Ice Skating,
Dancing, Traditional Sports, Blind
Sports, Weightlifting, handball,
Sports For All, Hockey, Fencing,
Football, Wrestling, Deaf Sports,
Judo, Ski, Kickboxing, Rowing,
Table Tennis, Modern Pentathlon,
Archery, Orienteering, Motor
Sports, Special Athletes, Rugby,
Chess, Underwater Sports,
Water Polo, Taekwondo, Tennis,
Triathlon, University Sports,
Volleyball, Body Building, Wushu
and Swimming.
President Erdener, stating that a
lot has been done in this direction and that Turkey’s anti-doping
activities were exemplified to the
world, called attention to the importance of education in combatting doping in his opening speech.

Prof. Erdener, “Dopingin iki temel öğesini kaçırmayacaksınız.
Birincisi ve en önemlisi eğitim,
ikincisi ise araştırma ve analiz.
Sporcuya başarının ilaçla doğru
orantılı olmadığı adeta ezberletmeliyiz. Yakın geçmişte yaşanan
olumsuzluklara rağmen Türkiye
bu konuda kısa zamanda çok ciddi mesafe kat etti. Bu alanda gerçekten örnek çaba gösteren ülkeler arasına girdik” dedi.
İki oturum halinde düzenlenen toplantının sabah bölümünde TMOK Dopingle Mücadele
Komisyonu Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Rüştü Güner, komisyonun
faaliyetleri, 2015 Dünya Dopingle
Mücadele Kuralları ve uluslararası standartlardaki temel değişiklikler konularında bilgiler verdi. Daha sonra söz alan TMOK
Dopingle Mücadele Komisyonu
Genel Koordinatör Yardımcısı
Av. Mehmet Yoğurtçuoğlu, dopingle mücadele kural ihlallerinde sonuçların değerlendirilmesi,

yargılama süreci ve uygulanacak
yaptırımlar konusunda bilgi aktarırken, Av. Anıl Gürsoy Artan da
temyiz süreci ve bildirimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Öğleden sonraki oturumda ise Uz. Dr. Tuğba Kocahan,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın dopingle mücadele konusundaki yaklaşımı ile ilgili bilgiler verdi. Sonrasında, TMOK Dopingle
Mücadele Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Haydar Demirel, ‘Tedavi
Amaçlı Kullanım İstisnalarına
İlişkin Uluslararası Standartlar ve
Sporcu Biyolojik Pasaportu’ konusunda söz aldı. TMOK Dopingle
Mücadele Komisyonu’nun bir
diğer üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker
Yücesir’in ‘Doping Kontrolü
ve Soruşturmalarla ilgili Uluslararası Standartlar’ konulu sunumunun ardından, Prof. Dr.
Rüştü Güner’in dopingle mücadele eğitimi ile ilgili projeleri aktarmasıyla toplantı sona erdi.

Prof. Erdener said; “One must
never omit the two basic factors
in doping: First, and most important, education and the second
one being the investigations and
analysis. Our athletes must commit to their memories that success is not directly proportional to
drugs. Despite the negative developments in the past, Turkey has
covered a lot of distance to take
its place among the exemplary
countries in this respect.”
During the first session of the
meeting, Prof. Dr. Rüştü Güner,
General Coordinator of the AntiDoping Commission of TOC,
shared information on the recent
activities of the Commission as
well as the new changes made
in 2015 World Anti-Doping Code
and other WADA International
Standards. Deputy General
Coordinator of the Anti-Doping
Commission of TOC Atty. Mehmet
Yoğurtçuoğlu informed the participants about determining the

consequences of anti-doping rule
violations, prosecution process
and applicable sanctions. Atty.
Anıl Gürsoy Artan made explanations on procedures for appeals
and notifications.
In the afternoon session, Spec. Dr.
Tuğba Kocahan gave some information regarding the approaches and policies of the Ministry of
Youth and Sports vis a vis fighting against doping. Member of
TOC Anti-Doping Commission
Prof. Dr. Haydar Demirel’s theme
was ‘The International Standard
for Therapeutic Use Exemptions
and Athlete Biological Passports’.
Another member of TOC AntiDoping Commission Assoc. Prof.
Dr. İlker Yücesir made a presentation on ‘International Standard
for Testing and Investigations’.
The meeting ended after Prof. Dr.
Rüştü Güner’s explanations on
the projects regarding anti-doping education.
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Beyaz Festival Başlıyor

The White Festival is About to Start
2015 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 25-30 Ocak tarihleri arasında Liechtenstein ve
Avusturya’nın Vorarlberg kentinde düzenlenecek. Organizasyona 45 Avrupa ülkesinden 14-18
yaş arası yaklaşık 850 sporcu katılacak. Sekiz dalda düzenlenecek oyunlara Türkiye 12 kız, 17
erkek sporcuyla beş dalda iştirak edecek. 2015 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali de bu yıl
26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılacak.
The 2015 European Youth Olympic Winter Festival (EYOF) will be hosted by Vorarlberg town of Austria and
Liechtenstein, from the 25th to the 30th of January 2015. The event will be participated by 850 young athletes
from 45 European countries, between the ages of 14 and 18. The Turkish Team to compete at the eight-sports
event will comprise of 12 girls and 17 boys in five sports. The 2015 European Youth Summer Olympic Festival is
scheduled to be held in Tbilsi, Georgia, between 26 July and 1 August 2015.
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1

60 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Liechtenstein
ve Avusturya’nın Vorarlberg kenti 25-30 Ocak tarihleri arasında 2015 Avrupa Gençlik Olimpik
Kış Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 45 Avrupa ülkesinden 14-18
yaş arası yaklaşık 850 sporcunun
katılacağı oyunlar ‘Alp Disiplini’,
‘Kayaklı Koşu’, ‘Kayakla Atlama’,
‘Snowboard’, ‘Biatlon’, ‘Buz Pateni’,
‘Kuzey Disiplini Kombine’ ve ‘Buz
Hokeyi’ dallarında gerçekleşecek.
Türkiye, oyunlara 12 kız, 17 erkek olmak üzere 29 sporcu ile iştirak edecek. Türkiye’yi ‘Kayaklı
Koşu’ ve ‘Biatlon’da dörder kız,
dörder erkek, ‘Alp Disiplini’nde
iki kız dört erkek, ‘Snowboard’
dalında bir kız, dört erkek, ‘Buz

Pateni’nde bir kız, bir erkek sporcu temsil edecek.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri
(EOC) tarafından, Avrupa kıtasının
14-18 yaş arası genç sporcuları için düzenlenen en büyük etkinlik olan Avrupa Gençlik Olimpik
Festivali (EYOF), IOC Onursal IOC
Başkanı Jacques Rogge’nin önderliğinde Avrupa Gençlik Olimpik
Günleri (EYOD) adıyla başlayıp daha sonra Avrupa Gençlik
Olimpik Festivali’ne (EYOF) dönüştü. Etkinlik ilk olarak 1991
yazında Belçika’nın Brüksel
kentinde yapıldı. 1993 yılında İtalya’nın Aosta kentinde düzenlenen ilk kış festivalinin ardından, organizasyon her iki yılda bir farklı bir Avrupa kentinde

W

ith its area just over 160
square kilometres, one
of the microstates of the world,
Liechtenstein and Vorarlberg
of Austria will co-host the
2015 European Youth Olympic
Winter Festival which will take
place from the 25th to the 30th
of January 2015. 850 young athletes from 45 European countries, between the ages of 14
and 18 will compete in 20 disciplines of eight winter sports:
Alpine Skiing, Cross Country, Ice
Hockey, Snowboard, Ski Jumping,
Figure Skating, Biathlon and
Nordic Combined. Turkish Team
will comprise of 29 athletes, 12
girls and 17 boys. Turkey will
be represented by 4 girls and
4 boys in Cross Country and

Biathlon, 2 girls and 4 boys in
Alpine Skiing, a girl and 4 boys in
Snowboarding, a girl and a boy in
Figure Skating .
European Youth Olympic
Festivals (EYOF), organized by
European Olympic Committees
for the young European athletes
between the ages of 14 and 18, is
one of the major sporting events
and the brainchild of Jacques
Rogge, former President of the
International Olympic Committee
and now its Honorary President.
Originally called European Youth
Olympic Days (EYOD) when it
was first launched and the summer sports had their premiere in
Brussels, Belgium in 1991; winter
sports followed two years later
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yaz ve kış döneminde düzenleniyor. 2015 Avrupa Gençlik
Olimpik Yaz Festivali de bu yıl 26
Temmuz–1 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleştirilecek.

2015 Vorerlberg & Liechtenstein
Avrupa Olimpik Gençlik Kış
Festivali’ne katılacak sporcularımız belli oldu. Festival’de
yer alacak isimler ve doğum
tarihleri şöyle:

in Aosta, Italy. Every two years
the EYOFs, both in the summer
and in winter, are organized since
then. The 2015 European Youth
Summer Olympic Festival will be
held in Tbilsi, Georgia, between

Songül BAYRIL

Savaş ÇAKMAK
14.03.1997

26 July and 1 August 2015.
Turkish athletes participating at
2015 European Youth Olympic
Winter Festival are:
Turkish Olympic Committee

Biatlon / Biathlon

Zilan ÖZTUNÇ

Şerife TUNCER

22.08.1998

18.08.1997

15.12.1998

Sonay YARDIMCI
15.03.1997

Snowboard

Miray GÜRKINAV
21.08.1998

Mert Furkan TAŞ

Erkan DEMİR

02.09.1997

10.12.1998

Cihan ÇAKIR
25.07.1998

Figür Pateni / Figure Skating

M. İkbal YILMAZ
01.01.1999

M. Yusuf Furkan
UĞURLU

Muhammed POLAT
15.08.1999

Muhammed
Cem BOYDAK

Ayşe SAYDAM

Zozan MALKAÇ
18.03.1997

Ferdi ERTAŞ

27.02.1999

11.09.1998

Selin HAFIZOĞLU
06.03.1999

Efe GÖRKMEN
10.06.1999

Kayaklı Koşu / Cross Country

Güllü AKALIN
22.02.1998

Berna YILMAZ
04.10.1998

16.10.1997

10.06.1998

Amed OGLAGO
23.02.1998

Fatih GÖKÇAY
23.02.1997

Ömer DOĞAN
06.08.1997

Alp Disiplini / Alpine Discipline

Ayşe DURLU
14.09.1998

Ece İŞ

14.10.1997

Serdar DENİZ
26.06.1997

Nihat Enes LİMON Mehmet Sait DEMİR Fethi Ömer GÜREL
31.01.1998
12.07.1998
03.06.1997

Buz Pateni ve Kayak Federasyonlarına
TMOK’tan Finansal Destek

TOC Financial Support for Turkish Ice Skating and
Ski Federations

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi,
2015 Vorarlberg & Liechtenstein
Avrupa Gençlik Olimpik Kış
Festivali’ne hazırlanan sporcularımıza destek olmak amacıyla

provided 12.000 USD for Turkish
Ski Federation and 5.000 USD for
Turkish Ice Skating Federation
as financial support for their
athletes in preparation for 2015
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yapılacak hazırlık kampları için
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’na
5.000 USD, Türkiye Kayak
Federasyonu’na ise 12.000 USD finansal destek sağlıyor.

Vorarlberg & Liechtenstein
European Olympic Youth Winter
Festival.

BM Sporun Özerkliğini Tanıdı

United Nations Recognizes Autonomy of
IOC and Sport
IOC Başkanı Thomas Bach, sporun kendi evrensel hukukunu yaratan ilk sosyal alan olduğunu ve
uygulanabilmesi için de özerk olması ve buna siyasetin saygı göstermesi gerektiğine işaret etmişti. Birleşmiş
Milletler’in 69. genel kurulunda oybirliği ile alınan kararla “BM, Olimpik Hareket’in lideri Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin misyonu yanında, sporun bağımsızlığı ve özerkliğini destekler” denildi. Sporun
özerkliğini tanıyan tarihi karar IOC tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach had earlier indicated that sport has been the
only area of human existence which has achieved universal law and had to enjoy autonomy respected by
politics. The resolution adopted by consensus at the 69th regular session of the UN General Assembly states
that “UN supports the independence and autonomy of sport as well as the mission of the IOC in leading the
Olympic Movement”. The recognition of the autonomy of sport was welcomed by the IOC.

B

irleşmiş Milletler’in (BM)
69. genel kurul toplantısında oybirliği ile alınan kararda, “BM, Olimpik Hareket’in lideri Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) misyonu yanında, sporun bağımsızlığı ve özerkliğini destekler”denildi. Sporun
özerkliğini tanıyan tarihi karar
IOC tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. BM kararı; eğitim, sağlık, gelişme ve barışa katkı sağlayan sporda uluslararası yarışmaların dostluk, karşılıklı anlayış ve her türlü ayırımcılığı
reddederek birleştirici ve uzlaştırıcı şekilde düzenlenmesine saygı gösterilmesini talep etmek suretiyle boykotlara karşı çıkmakta…
BM’de ‘Gözlemci Devlet
Statüsü’ne sahip olan IOC’nin
Başkanı Thomas Bach, Birleşmiş
Milletler’in 2013 yılında yapılan
genel kurulunda, sporun kendi evrensel hukukunu yaratan ilk
sosyal alan olduğunu ve uygulanabilmesi için de özerk olması ve
buna siyasetin saygı göstermesi
gerektiğine işaret etmişti.

BM kararını spor-siyaset ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olarak niteleyen Bach: “Siyasi
kurumlarla, sporun özerkliğini tanıyan bu karar doğrultusunda işbirliğine gitmeliyiz. BM ve IOC
arasında mevcut olan mükemmel ilişkiler, ulusal düzeyde Milli
Olimpiyat Komitelerinin kendi hükümetleri ile sporun her şartta siyaseten tarafsız kalması bazında
kuracakları ilişkilere örnek teşkil
etmelidir” dedi.
Bach; IOC’ye bağlı 205 Milli
Olimpiyat Komitesi başkanlarına
gönderdiği yazıda, sporun özerkliğinin kendi ülkelerinde güçlendirilmesi ve siyasi otoriteler ile olan
diyaloglarda sporun BM’in ‘2015
Sonrası Kalkınma Gündemi’ kapsamında değerlendirilmesini teşvik etmelerini istedi.

I

n a resolution adopted by consensus at the 69th regular session of the UN General Assembly
it was stated that UN “supports
the independence and autonomy of sport as well as the mission of the International Olympic
Committee (IOC) in leading the
Olympic Movement”. The historical recognition of the autonomy of sport was highly welcomed
by the IOC. The UN resolution opposes boycotts by acknowledging sport as a means to promote
education, health, development
and peace and recognizing that
major international sports events
should be organized in the spirit of peace, mutual understanding
and inadmissibility of discrimination of any kind.
Thomas Bach, President of the
IOC which had been granted observer status by the UN, in a
speech he delivered to the UN
General Assembly in 2013 had
emphasized that sport has been
the only area of human existence
which has achieved universal law

and had to enjoy autonomy and
this sporting autonomy ought to
be respected by politics.
Characterizing the resolution as
a historic milestone in the relations between sport and politics, President Bach said “We
must form partnerships with political organizations based on
this recognition of the autonomy of sport. The excellent relations between the UN and the IOC
can in this respect serve as an
example for relations on the national level between National
Olympic Committees and national governments”.
In a letter to the Presidents
of the 205 National Olympic
Committees, the IOC President
called on them to strengthen the
autonomy of sport in their countries and, in any dialogue with
their national political leaders,
to encourage them to give sport
due consideration in the context
of the UN Post-2015 Development
Agenda.
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Tarihçesi
History of The National Olympic Committee of Turkey

1988 Seul ve ‘Cep Herkülü’ Naim Süleymanoğlu
1988 Seoul and ‘Pocket Hercules’ Naim Süleymanoğlu

Seul 1988 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, güreş dışında ilk Olimpiyat şampiyonu ve rekortmenini
çıkardı. Bulgaristan’daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına yarışmalara katılmak için 1986’da
Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica
eden Naim Süleymanoğlu, Türkiye’nin Bulgaristan’a bir milyon dolar ödemesi üzerine Seul’de Türkiye adına
yarışmalara katıldı. Süleymanoğlu, 60 kilo koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg,
188.5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak dokuz Dünya, altı Olimpiyat rekoru kırıp
‘Cep Herkülü’ unvanını aldı. Vücut ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini
çeken Naim Süleymanoğlu, Time dergisine kapak olmayı başaracak, 1992 ve 1996 Olimpiyat Oyunları’nda
iki altın madalya daha kazanacaktı.Turkey won two gold, three silver and a bronze medal in wrestling at
1964 Tokyo Olympic Games and no podiums in athletics, weightlifting and sailing. In 1968 at Mexico City,
there were two gold medals yet from wrestling again. Turkey found solace in Vehbi Akdağ’s silver medal in
wrestling at the 1972 Munich Olympic Games where Turkey participated at 8 sports. 1976 Montreal Olympic
Games went down the history as the only Games with no medals won in 8 sports with 30 athletes. The 1980
Moscow Games were overshadowed by politics. Turkey was among the 33 countries that boycotted the 1980
Olympic Games in Moscow because of the Soviet invasion in Afghanistan.
Turkey produced its first Olympic Champion –other than in wrestling- and Olympic record holder at 1988 Seoul
Olympic Games. Naim Süleymanoğlu, in order to escape oppression towards Turkish minority in Bulgaria,
left his team and sought asylum at the Turkish Embassy in Melbourne during the 1986 World Weightlifting
Championships. Olympic rules required an athlete to wait three years after changing nationality before
representing the new nation at the Olympics, unless the two affected nations agree on a waiver. This waiver
was given in the form of 1 million USD transferred from the Turkish government to allow Süleymanoğlu to
compete as a Turk at the 1988 Olympic Games. Süleymanoğlu, competing in 60 kg category, broke 9 world and
6 Olympic records with 145 kg, 150,5 kg and 152,5 kg in snatch; 175 kg, 188.5 kg and 190 kg in clean and jerk and
320 kg, 339 kg and 342.5 kg in total. He was nicknamed ‘Pocket Hercules’ as he cleared three times his body
weight plus 10 kg and was the fifth Turk to be on the cover of the Time magazine. Naim Süleymanoğlu was to
win gold medals in the 1992 Barcelona and 1996 Atlanta Olympic Games.

K AY N A K L A R
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 100. Yılı Ansiklopedisi, 2008 Altuğ İstanbulluoğlu,
Olimpiyadlar, 2003, Cüneyt E. Koryürek,
Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi, 1991, Cem Atabeyoğlu.
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100th Anniversary Encyclopaedia of the National Olympic Committee of Turkey, 2008, Altuğ İstanbulluoğlu,
Olympiad, 2003, Cüneyt E. Koryürek,
Encyclopaedia of Turkish Sports History, 1991, Cem Atabeyoğlu.

Los Angeles 1984 kampı, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri. Kondisyoner Turgay Renklikurt, güreş federasyonu başkanlarından
Alp Karabiber, kamp müdürü Erkan Alkın ve antrenör Necdet Uçar güreşçilerle.
1984 Los Angeles Camp, Mersinli Ahmet Sports Facilities, Sarıyer İstanbul, Fitness trainer Turgay Renklikurt, Alp Karabiber,
one of the President of the wrestling federation, camp director Erkan Alkın and trainer Necdet Uçar with the wrestlers.

1984 Los Angeles

S

ovyetler Birliği ve ‘Doğu Bloku’
ülkelerinin katılmadığı 1984
Los Angeles Oyunları’nda 36 yıllık aradan sonra güreş dışında
madalya kazandık. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, yelken ve yüzme dallarında ikisi bayan 48 sporcumuz Los
Angeles’tan üç bronz madalya çıkarabildi. Boksta Eyüp Can ve
Turgut Aykaç’ın kazandıkları madalyaların anlamı büyüktü. Çünkü
Londra 1948’de üç adım atlamada Ruhi Sarıalp’in aldığı madalya
sonrası ilk kez güreş dışı bir spor
dalında madalya elde ettik.
51 kilo boksörümüz Eyüp Can,
Kanadalı Bill Dunlop’ı 5-0, Japon
Seiki Segawa’yı ve Koreli Yong
Mo-Huh’u 4-1 yendi, yarı finalde
sikletinin şampiyonu ABD’li Steve
McCrory’ye 5-0 yenildi ve üçüncü oldu.

57 kiloda Turgut Aykaç, ilk turu
maç yapmadan geçti. İkinci turda İspanyol Raul Trapero’yu 5-0,
Dominikli Abraham Mieses’i
üçüncü raunt 1:34 dakikada,
Mısırlı Mohamed Hegazi’yi birinci rauntta 1:17 dakikada hakem
kararıyla yendi, Nijeryalı Peter
Konyegwachie’ye 5-0 yenildi ve
Olimpiyat üçüncüsü oldu.
60 kiloda Fahri Sümer ilk turu
maç yapmadan geçtikten sonra Fildişi Kıyısı’ndan Fofana
Bakary’yi, Zambiyalı Jaineck
Chinyanta’yı 5-0 yendi, çeyrek finalde Kamerunlu Martin
N’dongo’ya 4-1 yenildi ve sikletinde beşinci oldu.
Güreşteki tek madalyamızı serbest +100 kiloda Ayhan
Taşkın kazandı. Taşkın, Yunanlı
Panayotis Pikilidis’i 13-6 yendi. Sikletinin şampiyonu Amerikalı
Bruce Baumgartner’e 2 dakika

1984 Los Angeles

T

urkey won Olympic medals in a
sport other than wrestling after
36 years at the 1984 Los Angeles
Games which was boycotted by
the Soviet Union and its allies
‘Eastern Block’ countries. Two
of them being women 48 strong
Turkish squads in shooting, athletics, boxing, wrestling, weightlifting, judo, archery, sailing and
swimming managed to squeeze
out three bronze medals in 1984
Los Angeles Olympic Games. Two
medals in boxing, won by Eyüp
Can and Turgut Aykaç, meant a lot
for Turkey as these were the first
Olympic medals won in a sport
other than wrestling since Ruhi
Sarıalp’s medal in triple jump at
the London Games in 1948.
Having beaten Canadian Bill
Dunlop 5-0, Japanese Seiki
Segawa and Korean Yong Mo-Huh

4-1, our 51 kilo boxerEyüp Can
won the broze medal after losing 5-0 to Steve McCrory, the
champion of the category, in the
semi-finals.
In 57 kilos; Turgut Aykaç won
against Spanish Raul Trapero 5-0,
beat Dominican Abraham Mieses
in 1:34 and Mohamed Hegazi from
Egypt in 1:17 with referees decisions and won the bronze medal losing to Peter Konyegwachie
from Nigeria 5-0.
In 60 kilos; Fahri Sümer was victorious over Fofana Bakary from
Ivory Coast and Zambian Jaineck
Chinyanta 5-0 and then lost 4-1 to
Martin N’dongo from Cameroon
4-1 in the quarterfinals to take the
fifth place.
In wrestling; Ayhan Taşkın won
our only medal in + 100 kg. Taşkın
beat Greek Panayotis Pikilidis
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9 saniyede tuşla yenildi. Rumen
Vasile Andrei’yi 1 dakika 21 saniyede tuşla yendi. Üçüncülük maçında Mısırlı Hasan El Haddad’ı 1
dakika 44 saniyede tuşla yenerek
sıkletinde üçüncü oldu.
Serbest güreşte 100 kiloda Hayri
Sezgin dördüncü, 52’de Aslan
Seyhanlı beşinci, 68’de Fevzi Şeker
ile 90’da İsmail Temiz altıncı, 62’de
Selman Kaygusuz yedinci, 57’de
İbrahim Akgün sekizinci, grekoromende de 48’de Salih Bora dördüncü, 52’de Erol Kemah, 57’de
Mehmet Serhat Karadağ yedinci,
68’de Sümer Koçak sekizinci, halterde 52 kiloda Levent Erdoğan
sekizinci olarak Olimpiyat Onur
Kütüğü’ne adlarını yazdırdılar.

1988 Seul
Seul 1988 Yaz Olimpiyat
Oyunları’nda Türkiye, güreş dışında
ilk Olimpiyat şampiyonu ve rekortmenini çıkardı. Bulgaristan’daki
baskılardan kurtulmak ve Türkiye
adına yarışmalara katılmak için
1986’da Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda
Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica eden Naim
Süleymanoğlu, Türkiye’nin
Bulgaristan’a bir milyon dolar ödemesi üzerine Seul’de Türkiye adına
yarışmalara katıldı. Süleymanoğlu,
60 kilo koparmada sırasıyla 145
kg,150.5 kg, 152.5 kg, silkmede
175 kg, 188.5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak dokuz Dünya, altı Olimpiyat
rekoru kırıp ‘Cep Herkülü’ unvanını aldı. Vücut ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu’nun, yarışmalar
sonrası düzenlenen basın toplantısının öyküsünü o günün medya
temsilcisi TMOK Onursal Başkanı
Togay Bayatlı şöyle anlatıyor:

Naim Süleymanoğlu, seeking asylum at the Turkish Embassy in
Melbourne during the 1986 World
Weightlifting Championships to escape from oppressions towards
Turkish minority in Bulgaria, competed in Seoul representing Turkey
which had paid 1 million USD to
Bulgaria for waiver.
Süleymanoğlu, competing in 60
kg category, broke 9 World and
6 Olympic records with 145 kg,
150,5 kg and 152,5 kg in snatch;
175 kg, 188.5 kg and 190 kg in
clean and jerk and 320 kg, 339
kg and 342.5 kg in total. He was
nicknamed ‘Pocket Hercules’ as
he cleared three times his body
weight plus 10 kilos. TOC Honorary
President Togay Bayatlı, then the
media representative, tells us
about the press conference after
the competitions:

“Requests for interviews from
prominent TV channels and Coca
Cola started pouring in. In the
talks with Coca-Cola, we consent13-6, lost against the champion of ed on the condition that the interNaim’in röportajını yayınlatırsathe category Bruce Baumgarter
view was to be published in the
nız kabul ederiz’ diye şart koyduk.
Time magazine, which they acceptOnlar da kabul ettiler. Bunu Naim’in from USA by fall in 2:09. He
ailesiyle görüşebilmesini sağlaya- pinned Romanian Vasile Andrei in ed. I asked for that to make it possible for Naim to contact his fambilmek için istemiştim. Çünkü Naim, 1:21 and Hasan El Haddad in 1:44
ily. Naim was unable to make any
yıllardır ailesiyle görüşemiyor, buat the third place match, to win
contact with his family for years
nun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıthe bronze medal.
then and he was crushed for that
yordu. Sonuçta Time dergisi muIn freestyle wrestling; Hayri
reason. In the course of events we
habirleriyle görüştük ve röportaSezgin
(100 kg) was placed fourth, talked with the Time people and
jın yayınlanacağına dair söz verdiler.
they promised to publish. Then I
Daha sonra medya merkezinde ba- Aslan Seyhanlı (52 kg) took the
fifth, Fevzi Şeker (68 kg) and
decided to hold a press conference
sın toplantısı düzenlemek istedim.
İsmail Temiz (90 kg) sixth, Selman at the Media Centre. Many people
Birçok kişi benimle iddiaya girdi,
Kaygusuz (62 kg) seventh places.
bet me that there wouldn’t be more
’20-25 kişiden fazla kimse gelmez’
than 20-25 reporters there. As the
dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği In Greco-Roman wrestling; Salih
Vice-President of the International
Asbaşkanı sıfatıyla bütün ajansların Bora (48 kg) was placed fourth,
Sports Press Association, I visitmedya merkezindeki ofislerini gez- Erol Kemah (52 kg) and Mehmet
ed the offices of all the agencies
dim, kendilerinden basın toplantısı- Serhat Karadağ (57 kg) seventh
at the Media Centre and asked
na katılmalarını rica ettim. Sonuçta and Sümer Koçak (68 kg) eighth.
them to attend. In the end, it was
basın toplantısında salon tıklım tık- Levent Erdoğan placed eight in
a ram-packed full house with 200
lım doldu, 200’den fazla gazeteweightlifting 52 kilo category.
plus reporters and photojournalci, foto muhabiri gelmişti. Naim, koists. I was doing the translation
nuşmasında gözünden yaşlar aka1988 Seoul
“Dünyanın önde gelen televizyon ku- rak dört yıldır annesini, babasını,
as Naim was telling the press, in
Turkey won its first Olympic
ruluşları ve Coca-Cola’dan Naim’le kardeşlerini görmediğini, bundan
tears, that he couldn’t have seen
görüşme talepleri gelmeye başlahis parents and relatives for four
büyük üzüntü duyduğunu, bu konu- champion in a sport other than
dı. Televizyonlarla görüştük. Coca- da kendisine yardımcı olunması ge- wrestling in the 1988 Seoul
years which made him very unhapCola’nın davetine, ‘Time dergisinde rektiğini söylerken konuşmalarını
Olympic Games.
py and asking for help. I couldn’t
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Seul’den özel uçakla Türkiye’ye dönen Naim Süleymanoğlu kendisi için verilen kokteylde.
Naim Süleymanoğlu, who came back to Turkey from Seul in a private plane, at a cocktail party
given in his honour.

İngilizceye ben çeviriyordum. İster
istemez benim de gözlerimden yaş
gelmeye başlamıştı. Sadece ben
değil, önümde oturan çeşitli ulusların medya temsilcileri de ağlıyorlardı. İnanılmaz bir şeydi… İnsanların
merhamet hissini yükselten, aynı
zamanda Bulgaristan’daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Naim, ‘Everybody
Wins‘(Herkes kazandı) başlığıyla Time dergisine kapak oldu. Bu
hepimiz için, Olimpiyatlarda elde
edilmiş en büyük ödüldür. Naim’le
dostluğumuz yıllardır sürüyor. Onun
Dünya Halter Federasyonu Yönetim
Kurulu’na girmesi için de yaptığımız
çalışmalar ve onun bırakın yönetim
kurulu üyeliğini, asbaşkanlığı elde
etmesi, unutamayacağım anılarım arasına girmiştir. Tabi bunda en
büyük pay, Başkan Tamas Ajan’ın
‘Naim asbaşkanlığı kazanamaz’ demesine rağmen, onun çok büyük
bir şampiyon oluşudur…”
21 yaşında ilk Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Süleymanoğlu,
Time dergisine Mustafa Kemal
Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü
Saraçoğlu, Adnan Menderes’ten
sonra kapak olmayı başaran beşinci Türk olacak, 1992 ve 1996
Olimpiyat Oyunları’nda iki altın madalya daha kazanacaktı.
Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında 50 sporcuyla katıldığımız
Seul’de Süleymanoğlu’nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz

82 kilo serbestte Necmi Gençalp
oldu. Macar Laszlo Dvorak’ı 1 dakika 44 saniyede tuşladıktan sonra sovyet Aleksandr Tambuzev’i
5-4, Federal Alman Reiner Trik’i
8-0 yendi. Dördüncü turda Doğu
Alman Hans Gstottner’e 8-6 yenildi.
Finli Ilomaeki’yi 2-1 yendikten sonra altıncı turu maç yapmadan geçti. Amerikalı Mark Schultz’u 14-0
yendiği maçın ilk devresinde sakatlandı. Sağ dirseğinin altındaki
liflerin kopmasına rağmen güreşe
devam etti ve minderden rakibine
puan vermeden galip ayrıldı. Sakat
çıktığı final maçında Koreli MyungWoo Han’a 4-0 yenildi ve Olimpiyat
ikincisi oldu.

1988 Olimpiyat İkincisi Necmi Gençalp.
Necmi Gençalp, who came second in 1998 Olympics.

have helped but started crying myself. It was not only us, but some
media representatives couldn’t
help their tears as well. It was unbelievable. Compassionate reactions condemning the oppression in
Bulgaria took their places in almost
all media in the world. Naim was
on the cover of the Time magazine
with the caption ‘Everybody Wins’. I
think that was the greatest award
for us all in Olympics. Our friendship still remains. Our endeavours
to have him elected to the Executive
Board of International Weightlifting
Yine serbestte 57 kiloda Ahmet Ak
Federation and, let alone a Board
dördüncü, 52 kiloda Aslan Seyhanlı
membership, his election as a Vicebeşinci, 48 kiloda İlyas Şükrüoğlu
President, despite IWF President
altıncı sıraları aldılar. Halterde de
Tamas Ajan’s opposition, is another
67.5 kiloda Ergün Batmaz beşinci,
memoir that I shall never forget. Of
82.5 kiloda Ali Eroğlu sekizinci olacourse, the lion’s share in that was
rak Olimpiyat Onur Kütüğü’ne adNaim’s being one of the greatest
larını yazdırdılar.
champions ever.”

podium at Seoul Games was Necmi
Gençalp in freestyle wrestling 82
kg. Gençalp won against Hungarian
Laszlo Dvorak by fall in 1:44,
Soviet Aleksandr Tambuzev 5-4,
Reiner Trik from Federal Republic
of Germany 8-0. He lost to Hans
Gstottner from East Germany 8-6
in the fourth round, and later beat
Finnish Ilomaeki 2-1 in the fifth. He
was injured in the first minutes of
his match with Mark Schultz from
USA, however he continued to win
the match 14-0. In the final match,
our injured wrestler lost 4-0 to
Myung-Woo Han from Korea and
won the silver medal.
In freestyle wrestling; Ahmet Ak (57
kg) placed fourth, Aslan Seyhanlı
(52 kg) fifth and İlyas Şükrüoğlu
(48 kg) sixth. In weightlifting; Ergün
Batmaz (67,5 kg) took the Olympic
fifth place and Ali Eroğlu (82,5 kg)
took the eighth.

Having had won his first Olympic
championship when he was 21
1992 Barselona’da koparmayears old, Naim was the fifth Turk 1992 Barcelona
da 142.5, silkmede 177.5, toplam
to be on the cover of the Time magNaim Süleymanoğlu claimed his
320 kg ile en yakın rakibi Bulgar
azine and was to win gold medsecond Olympic championship in
Nikolay Peşalov’a 15 kg fark atan
als in the 1992 Barcelona and 1996
1992 Barcelona Olympic Games,
haltercimiz Naim Süleymanoğlu
Atlanta Olympic Games.
with 142,5 kg in snatch and 177,5 kg
ikinci Olimpiyat şampiyonluğuna
in clean and jerk, in total 320 kg, 15
ulaştı. Grekoromende Mehmet Akif Turkey competed in Archery,
kilos ahead of his rival Bulgarian
Athletics, Boxing, Wrestling,
Pirim, 62 kiloda aldığı altın maNikolay Pechalov. In Greco-Roman
dalya ile 1968 Mexico City’den beri Weightlifting, Judo, Shooting,
Taekwondo, Sailing and Swimming wrestling; Mehmet Akif Pirim (62
Olimpiyatlarda şampiyon çıkarakg) won Turkey’s first Olympic
with 50 athletes in Seoul. The
mayan Türk güreşinin 24, grekoonly Turkish athlete, other than
gold medal in wrestling since 24
romen güreşin 28 yıllık özlemine
Süleymanoğlu, that took the
years and first Olympic gold medal
son verdi. Judoda Hülya Şenyurt,

1992 Barselona
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Barcelona 1992 Oyunları Grekoromen (solda) ve Serbest Güreş Milli Takım Kadroları.
The members of the Greco-Roman and Freestyle National Wrestling Team of Barcelona 1992 games.

Olimpiyatlarda madalya alan ilk
bayan sporcumuz oldu.
Bir yıl önce Varna’da 1991
Dünya şampiyonluğunu finalde 2-1’lik yenilgiyle Rus Sergey
Martinov’a kaptıran Mehmet
Akif Pirim, Barselona’da sırasıyla Kübalı Juan Luis D. Maren’i
8-0, İsveçli Usama Aziz’i 5-0,
Bulgar Stanislav Grigorov’u 2-1,
Macar Jenoe Bodi’yi 5-1 yendi.
Finalde rakibi Bağımsız Devletler
Topluluğu’ndan Rus Sergey
Martinov’du. Ayakta bele girerek
ardından künde atmasıyla ünlü
güreşçimiz, Rus rakibini çok üstün bir güreşten sonra 13-2 yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu.
1992 yılında yapılan Avrupa
Şampiyonası’nda Olimpiyat barajını geçememesine rağmen
dönemin Güreş Federasyonu
Başkanı Sadettin Tantan ve Fıla
Asbaşkanı Kemal Oktay’ın girişimleriyle tanınan kontenjandan Barselona’da mindere çıkan
90 kilo grekoromencimiz Hakkı
Başar, ilk maçında Bağımsız
Devletler Topluluğu’ndan Georgi
Koguaşvili’yi 2-1 yendi. Macar
Tibor Komaromi ile berabere kalmasına rağmen tur atladı. Bulgar
İvaylo Yordanov’u 2-1’le geçerken
İtalyan Salvatore Campanella’yı
tuşla, Amerikalı Mike Foy’u 4-3
yenerek finale yükseldi. Alman
Maik Bullmann’a deneyimsizliğinden kaybederek Olimpiyat ikincisi oldu.
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90 kilo serbestte Kenan Şimşek,
Macar Gabor Toth’u 6-0, Porto
Rikolu Daniel Sanchez’i 4-0,
Polonyalı M. Robert Garmulewicz’i
4-1, İranlı Ayup Nosrat Bani’yi 4-0
yendikten sonra Moğol Puntsagin
Suhbat’a 3-2 yenilerek gümüş
madalya kazandı.
100 kilo serbestte Ali Kayalı,
BDT’den kilosunun şampiyonu Leri Şabelov’a 2-0 yenildikten sonra Bulgar Miroslav Botev’i
5-1, Macar Sandor Kiss’i 5-0,
Polonyalı Andrzej Radomski’yi
5-3 yendi ve sikletinde Olimpiyat
üçüncüsü oldu.
Serbest güreşte Remzi Musaoğlu
(57 kg), Mahmut Demir (130 kg)
dördüncü, Ahmet Orel (52 kg),
Fatih Özbaş (68 kg) beşinci, Erdinç
Aslan (100 kg) yedinci ve Natalya
Nasaridze Çakır, Zehra Öktem
ve Elif Ekşi’den oluşan Okçuluk
Bayan Milli Takımımız yedinci sırayı aldı.
Judo 48 kiloda Hülya Şenyurt,
ilk iki turu maç yapmadan geçti. Üçüncü turda Fransız Nowak’a
IPO ile yenildikten sonra Arjantinli
Mariani’yi yar ile, İtalyan Tortora’yı
fus ile, Venezuellalı Villapol’ü
ipponla yendi ve sikletinde
Olimpiyat üçüncüsü olarak şeref
kürsüsüne çıkan ilk bayan sporcumuz oldu.

in Greco-Roman since 28 years.
Hülya Şenyurt became the first
Turkish female athlete to win a
medal in the Olympic Games.
Having had lost the gold medal to Russian Sergey Martinov
with a 2-1 defeat in the finals, a
year ago in Varna World Wrestling
Championships, Mehmet Akif
Pirim won against Cuban Juan
Luis D. Maren 8-0, Swedish Usama
Aziz 5-0, Bulgarian Stanislav
Grigorov 2-1 and Hungarian Jenoe
Bodi 5-1. His rival in the final
match was again Russian Sergey
Martinov. Pirim won the gold medal by winning 13-2.

Bullmann and claimed the Olympic
second place.
Kenan Şimşek (90 kg) in freestyle,
won against Hungarian Gabor
Toth’u 6-0, Daniel Sanchez from
Puerto Rico 4-0, Polish M. Robert
Garmulewicz 4-1 and İranian
Ayup Nosrat Bani 4-0. Losing to
Mongolian Puntsagin Suhbat 3-2,
he won the silver medal.
Ali Kayalı in 100 kg freestyle lost
to Leri Şabelov from the Unified
Team 2-0 but then beat Bulgarian
Miroslav Botev 5-1, Hungarian
Sandor Kiss 5-0 and Polish
Andrzej Radomski 5-3 to win the
bronze medal.

Our 90 kg Greco-Roman wrestler
Hakkı Başar, who could not quali- In freestyle wrestling; Remzi
fy for the Games in 1992 European Musaoğlu (57 kg) and Mahmut
Championships, managed to com- Demir (130 kg) placed fourth,
pete in Barcelona thanks to a wild Ahmet Orel (52 kg) and Fatih Özbaş
card granted through the efforts of (68 kg) fifth, Erdinç Aslan (100 kg)
FILA Vice-President Kemal Oktay
seventh and in Archery, Turkish
and Turkish Wrestling Federation
Senior Women’s National Team
President Saadettin Tantan.
comprising of Natalya Nasaridze
In his first match Hakkı Başar won Çakır, Zehra Öktem and Elif Ekşi
2-1 against Georgi Koguashvili
finished the competitions in the
from the Unified Team (a joint
7th rank.
team consisting of twelve of the
İn Judo; Hülya Şenyurt (48 kg) havfifteen former Soviet repubing lost her first match against
lics). Drew wit Hungarian Tibor
French judoka Nowak, she won
Komaromi, and worked his way
against Argentinian Mariani, İtalian
up to the final match defeatTortora
and Venezuellan Villapol
ing Bulgarian İvaylo Yordanov 2-1,
to
win
the
bronze medal and beİtalian Salvatore Campanella by
came the first Turkish female athfall and Mike Foy from USA 4-3.
However he lost to German Maik
lete with an Olympic medal.

TOSF için Gönüllülük Eğitimi
Volunteerism Training for TOSF
18-24 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek
olan Dünya Liseler Oryantiring
Şampiyonası için Türkiye Okul
Sporları Federasyonu (TOSF)
gönüllü yetiştiriyor.
Trabzon’da Temmuz ayında düzenlenen Dünya Liseler Hentbol
Şampiyonası’nda görev alan
SOGEM gönüllülerinin başarısı sonucu TOSF Başkanı Ayhan
Pala’nın isteği ile liseli öğrencilerden seçilen gönüllülerin organizasyonlarda görev alması için yeni eğitimler planlandı
ve ilki Antalya’da Aralık ayında
gerçekleştirildi. Toplam 80 liseli

gönüllüye gönüllülük, takım
çalışması, beden dili ve organizasyon eğitimi verildi. TMOK
ve SOGEM gönüllüleri ile birlikte Dünya Liseler Oryantiring
Şampiyonası’nda görev alacak gönüllüler aynı zamanda sosyal projeler de gerçekleştiriyor. Engelli liseli arkadaşlarına İngilizce eğitimi vererek onların da gönüllü olarak organizasyonlara katılmalarını sağlıyorlar. ‘Temiz
Okul’ projesi ile de Antalya’da
mavi bayraklı okulları seçecek
ve çevre bilincini okullardan
başlatacaklar.

Turkish School Sports Federation
(TOSF) is training volunteers for
the International School Sport
Federation’s (ISF) World School
Orienteering Championship to be
held on 18-24 April 2015 in Antalya.
After the success of the volunteers of Sports and Olympism
Volunteerism Centre (SOGEM) who
have taken part at the ISF Handball
2014 World Schools Championship
organized in Trabzon last July, TOSF
President Ayhan Pala initiated new
training programmes for the volunteers from high schools. Trainings
on volunteerism, teamwork, body

language and organization were
given to 80 volunteers for future organizations, in Antalya in December
2014. The volunteers that will
serve, together with the volunteers of Turkish Olympic Committee
and SOGEM, during the ISF World
School Orienteering Championship
are also engaged in social projects:
They help their disabled fellow students to become volunteers in future organizations by teaching them
English. Blue flag schools with environmental consciousness will be
rated by the ‘Clean Schools’ project
in Antalya..

33 BESYO Öğrencisi ‘Spor ve Olimpizm Gönüllüsü’ Oldu
33 Physical Education and Sports Students Became Sports and Olympism Volunteers
Spor ve Olimpizm Gönüllü
Eğitmeni Sinan Tozman
(İstanbul Marmara Üniversitesi
BESYO) ve Ceren Eresen
(Balıkesir Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
İstanbul Marmara Üniversitesi
‘Yönetim Bölümü’ 3.sınıf öğrencilerine ‘Spor ve Olimpizm
Gönüllüğü’ eğitimi verdiler.
Eğitim sonrası 33 spor yöneticisi adayı öğrenci 1. kademe Spor
ve Olimpizm Gönüllüsü oldu.
Öğrenciler sertifikalarını proje koordinatörü TMOK Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aysel
Pehlivan’dan aldı.

Volunteerism training, within the
context of ‘Sports and Olympism
Volunteerism Programme’, was given to the junior students of İstanbul
Marmara University (MÜ) by Sports
and Olympism Volunteerism Trainers
Sinan Tozman (MÜ School of Physical
Education and Sports) and Ceren
Eresen (Balıkesir University School
of Physical Education and Sports). 33
students finished their Level 1 courses to become Sports and Olympism
Volunteers. Volunteers received
their certificates from TOC Board of
Directors member Prof. Dr. Aysel
Pehlivan.
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Olimpik Spor Dallarını Tanıyalım

Let’s Get to Know the Olympic Sports

Cimnastik

Gymnastics
C

imnastik; değişik özelliklerdeki aletlerin tekniklerini belli kurallar çerçevesinde, estetik ve zarafet bütünlüğü içerisinde serbest vücut hareketleriyle
bağlantılı olarak müzik eşliğinde,
uyumlu ve akıcı bir şekilde sergilenmesiyle oluşan bir eğitim aracı ve spor dalıdır. Cimnastik, fiziksel güç, esneklik, kuvvet, çeviklik, koordinasyon ve denge gerektiren hareketleri içeren
bir spordur. ‘Artistik Jimnastik’,
‘Ritmik Jimnastik’, ‘Trampolin
Jimnastik’, ‘Akrobatik Jimnastik’,
‘Aerobik Jimnastik’, ‘Step Aerobik’
ve ‘Pilates’ten oluşan disiplinleri içerir.

Artistik Cimnastik
Erkeklerde altı alette yarışma yapılır; yer hareketleri, kulplu beygir,
halka, atlama masası, paralel ve
barfiks. Kadınlarda ise dört alette yarışma yapılır; bunlar atlama
masası, asimetrik paralel, denge
ve yer hareketleridir.

Ritmik Cimnastik
Ritmik cimnastik sadece kadın sporcuların yaptığı Olimpik
bir cimnastik branşıdır. Sporcular
müzik eşliğinde vücut ve alet tekniklerinin sergilendiği, hareketlerin dans ve estetik ile birleştiği koreografiler sunarlar. Ritmik
cimnastik, dans ve bale ile iç
içe olan bir spor dalıdır. İp, çember, top, labut ve kurdele bu branşın aletleridir. Sporcular bireysel
44 Olimpiyat Dünyası

G

ymnastics is a sport involving the performance
of exercises requiring physical
strength, flexibility, power, agility, coordination, grace, balance
and control. Individuals perform optional and prescribed
acrobatic feats mostly on special apparatus in order to demonstrate strength, balance and
body control set to music. Its
classes are; ‘Artistic’, ‘Rhythmic’,
‘Trampoline‘, ‘Acrobatic’, ‘Aerobic’,
‘Step Aerobic’ and ‘Pilates’.

Artistic Gymnastics
Men compete on six types of
apparatus – Floor, Pommel
Horse, Rings, Vault, Parallel
Bars and Horizontal Bar.
Female athletes compete on
four – Vault, Uneven Bars,
Balance Beam and Floor.
Rhythmic Gymnastics
Rhythmic Gymnastics is an
Olympic discipline where only
female athletes compete.
Rhythmic gymnastics is a sport
that combines elements of ballet, gymnastics, dance, and apparatus manipulation. The apparatus for the discipline are:
Rope, Hoop, Ball, Clubs and
Ribbon. Rhythmic Gymnastics
is comprised of two categories:
the Individual Competition and
the Group Competition. Each
Group is made up of five gymnasts. In competition, individual

yarışabilecekleri gibi, beş kişiden oluşan gruplar halinde de yarışmalara katılabilirler. Bireysel
program için koreografi süresi 1.30 dakika iken, grup serilerinde bu süre 2.30 dakikaya çıkmaktadır. Koreografilerde kullanılan müziklerin tabiatı, temposu ve seyirciye anlatmak istediği duygular farklı olmalıdır. Koreografilerde denge, sıçrama ve dönüşlerden oluşan
vücut elementleri ile beraber
alet tekniği de sporcu tarafından sergilenmelidir.

Trampolin Cimnastik
Trampolin; bir seri duraksamaksızın ya da ara düz sıçramasız
ayaktan ayağa, ayaktan sırta yüz
üstüne ya da oturur pozisyonda ritmik ve yüksek sıçrama ile
trampolin üzerinde yapılan hareketlerdir. Bireysel, çiftler ve senkronize olmak üzere farklı disiplinlerde yarışmaları vardır.

which must be handled harmoniously with the body and music throughout.

Trampoline Gymnastics

Aeorobik Cimnastik

gymnasts present four exercises corresponding to the four authorised apparatus. Groups present two exercises: the first with
five identical apparatus, the second with two different apparatus
— three gymnasts with one apparatus and two gymnasts with another apparatus. The duration of
an exercise for individuals is 1.30’,
while for Groups the duration
goes up to 2.30’. Rhythmic gymAkrobatik Cimnastik
nastics involves body movements
Hem erkekler hem de kadınlar
and dance, conveying a harmony
için yarışmaları bulunan bir disip- of movement and combined with
the handling of small equipment
lindir. Akrobasi hareketlerini bir
Esneklik ve estetik ile güç ve hızın bir araya geldiği, müzik eşliğinde yapılan bir spor dalıdır. Temelinde aerobik adımlarının bulunmasından dolayı aerobik cimnastik olarak adlandırılmıştır. Tek erkek, tek kadın, çiftler, triolar ve gruplar kategorileri mevcuttur.

Trampoline Gymnastics is a sport
in which gymnasts perform acrobatics including simple jumps in
the pike, tuck or straddle position
to more complex combinations of
forward or backward somersaults
and twists while bouncing on a
trampoline. The competitions are
held in three categories; individual,
pairs and synchronized trampoline.

Aerobic Gymnastics
Aerobic Gymnastics is a sport
where balanced choreography of
creative aerobic movements, flexibility, power, and strength are
demonstrated. It requires the ability to perform continuous complex and high intensity movement
patterns to music, which originates from traditional aerobic.
Aerobic gymnasts can compete in
five categories: Individual Men’s,
Olympic World 45

araya getirerek müzik eşliğinde
yapılan bir spor dalıdır.

Step–Aerobik
Step; “Özel dizayn edilmiş bir platform yardımı ile platformda ya da
platform dışında farklı adım formları kullanarak şekillendirilen, kol
hareketleri ile çeşitlendirilen ve
müzik eşliğinde yapılan eğlenceli
bir egzersiz çeşidi” olarak tanımlanabilir. Step günümüzde dünya
şampiyonaları düzenlenen bir yarışma sporu haline gelmiştir.
Aerobik; “Temel aerobik adım
formları ile farklı dans formlarının
temel adımları kullanılarak şekillendirilen, farklı kol hareketleri ile
bütünleştirilen ve müzik eşliğinde
uygulanan eğlenceli bir egzersiz
çeşidi” olarak tanımlanmaktadır.

Pilates
Pilates; Joseph Pilates’in
‘Kontroloji’ adını verdiği metodu,
zihin ve beden bütünlüğü öngören, denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezidir. Eklem
ve kemikleri hayat boyu korumak için kas güçlendiren, esneten ve özellikle içsel karın kaslarının kuvvetlendirilmesi esasına dayanan ve altı prensipten oluşan, (konsantrasyon, kontrol, nefes, düzgünlük, merkezleme, akıcılık) bir sistemdir. Gerek rehabilitasyon amaçlı, gerekse sedanter
insanların yanında performans
sporcularınca da uygulanır.

Cimnastik Çocuğa Ne
Kazandırır?
Cimnastik; özgüven, disiplin, kararlılık, sabır, sağlık, ritim, duygu
yönetimi, kendini tanıma, zamanı
ve mekânı doğru algılama, kendini ifade etme, sosyal değişim, iletişim kurma, çabuk ve doğru düşünme, sorumlu bir şekilde davranma ve amaç belirleyebilmeyi sağlar. Çocukların sağlıklı fiziksel gelişimlerinin yanı sıra kişilik
gelişimleri ile ruhsal sağlıklarının da gelişimine katkıda bulunur.
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Bununla birlikte yaratıcılıklarını geliştirir, sorumluluk duygusu
kazandırır, yardımlaşma ve iş birliği yapma, akranları ile oyun oynayabilme ve başkalarına saygı
duymayı öğrenir. Jimnastik sporuna 4-5 yaşlarında başlanabilir.

Cimnastik Tarihi
Cimnastik, geçmişi eski Yunan,
Mısır ve İndus uygarlıklarına kadar uzanan köklü geçmişe sahip bir spor dalıdır. İnsanlar yeryüzünde topluluk olarak yaşamaya başladıkları için çağlar öncesinden itibaren tanrıları ile iyi geçinmek için törenler yapar, adaklar sunarlardı. Cimnastiğin ilk örneklerinin bu dini törenlerde görüldüğü kabul edilir. Bunlar bir
çeşit dini danslar olup, tüm kabile fertleri genç, yaşlı, kız, erkek bu danslara katılır, kıvrak
el, kol, omuz ve bel hareketleri ile oyunlarını müzik eşliğinde yaparak dans ederlerdi. Bu ilkel toplum kabilelerinin dansları, yalnız dinsel törenler için değil, av başlangıç ve bitimlerinde de gerçekleşirdi. Günümüzde
bile halen Güney Amerika,
Avusturya ve Afrika’da bulunan kabilelerde böylesi örneklere rastlanmaktadır.
Cimnastiğin gerçek anlamda bir
fiziksel egzersiz olarak uygulanması Eski Yunan uygarlığında görülür. Ancak bu tür fiziksel eğitim yalnızca soylu sınıfın çocuklarına aitti. Böylece bu sınıf çocukların sağlıklı bedensel gelişimleri sağlanıyordu. Bu tür uygulama daha sonraları da Roma uygarlığında benimsenmiş, cimnastiğe yönetici soylu sınıfların çocuklarının eğitildiği okullarda büyük önem verilmiştir. Cimnastik
‘Rönesans’ ve ‘Reform’ dönemlerinden sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde okullarda ders olarak uygulamaya konulmuştur.
1450-1800 yılları arasında gerçek
anlamda bir eğitim aracı olamayan cimnastik, 1800’lü yıllardan

Individual Women’s, Mixed Pairs,
Trio, Group.

Acrobatic Gymnastics
Acrobatic Gymnastics is a gymnastics discipline where partnerships of gymnasts work together and perform routines consisting of acrobatic moves, dance
and tumbling, set to music. Both
men and women compete in
Acrobatic Gymnastics.

Step–Aerobic
Sport aerobics, or aerobic gymnastics is a competitive sport
originating from traditional aerobics in which complex, high-intensity movement patterns and
elements of varying difficulty are
performed to music. Step aerobics is a form of aerobic power

distinguished from other types of
aerobic exercise by its use of an
elevated platform (the step). In
addition to aerobics, it combines
elements of sports acrobatics and
rhythmic gymnastics, along with
music, dance and choreography.

Pilates
Developed by Joseph Pilates
and called ‘contrology’, Pilates
is a physical and mental fitness
method. It is a system based on
six core principles; concentration,
control, centering, flow, precision
and breathing. Pilates improves
flexibility, builds strength and develops control and endurance in
the whole human body. It can be
used for rehabilitation, against
sedentary lifestyle and athletic
performance enhancement.

What Are the Benefits of
Gymnastics for Children?
Children of all ages benefit
from gymnastics as it develops
strength, speed, agility, flexibility, coordination, listening skills,
self-esteem and confidence, social interaction with peers, goal
setting skills and to enhance other sports. Gymnastics benefits
children physically, academically
and socially as it combines physical strength and flexibility with
mental tenacity and courage. 4-5
years old children can start gymnastics lessons.

History of Gymnastics

itibaren yaygınlaşmaya başladı. Eski uygarlıklardan beri fiziksel egzersizlerin bir çeşidi olarak yapılan cimnastik 19. yüzyılın ortasında modern haliyle popüler oldu. Napolyon’un orduları Almanya’yı istilaya hazırlanırken, Friedrich Ludwig Jahn
(1778-1852) adlı bir genç 1811 yılı
ilkbaharında Berlin yakınında
Hasenherde adlı çayırda ilk açık
hava cimnastik alanını açtı ve bugünkü modern cimnastiğin temelini attı.
Jahn cimnastiğinde alet olarak
oldukça fazla gelişme sağlanmış, paralel, barfiks, beygir, halka kendisi tarafından alet olarak
cimnastiğe sokulmuştur. Ayrıca
bol miktarda tırmanma, sallanma, çekme, itme, kaldırma, atlama, güreş gibi uygulamalar Jahn

cimnastiğinde geniş ölçüde rastlanan uygulamalardır. Jahn cimnastiğinin Berlin’den sonra başka yerlerde de yayılmış olması,
1817’de Kiel ve Jeva Üniversiteleri
tarafından kendisine şeref doktorluğunun unvanının verilmesini sağlamıştır.
19. yüzyıl başında Almanya’dakine
paralel olarak, İsveç’te Per
Henrik Ling (1776-1839) beden eğitiminde bilimsel fizyolojik esaslara dayanan ve az zamanda birçok ülkede benimsenen yeni bir sistem ortaya çıkardı. Bu sistemde, vücutta iyileştirici etkisi olmayan hiçbir hareketin yeri yoktur. Ling sisteminde tedavi fonksiyonuna daha çok
yer verilmiştir.
Ling 1813 yılında İsveç Kralı
XIII. Şarl’ın desteğini kazanarak

Gymnastics goes back to ancient
Greek, Egyptian and Indus civilizations. It was introduced in early
Greek civilization to facilitate bodily development through a series
of exercises that included running, jumping, swimming, throwing, wrestling, and weight lifting.
Physical fitness was a highly valued attribute in ancient Greece,
and both men and women participated in vigorous gymnastic exercises. The Romans, after conquering Greece, developed the activities into a more formal sport,
and they used the gymnasiums to
physically prepare their legions
for warfare.
In the late 1700s, Friedrich
Ludwig Jahn of Germany developed the side bar, the horizontal bar, the parallel bars, the balance beam, and jumping events.
Brooding upon what he saw as
the humiliation of his native land
by Napoleon, Jahn conceived the
idea of restoring the spirits of his
countrymen by the development
of their physical and moral powers through the practice of gymnastics. The first open-air gymnasium was opened by Jahn in
Hasenherde near Berlin in 1811,
and the gymnastics movement
spread rapidly. He is considered
the “ father of modern gymnastics.”

Gymnastics flourished in
Germany in the 1800s, while in
Sweden a more graceful form
of the sport, stressing rhythmic movement was developed by
Guts Muth. The opening of Jahn’s
school in Berlin, to promote his
version of the sport, was followed
by the formation of many clubs in
Europe and later in England. Per
Henrik Ling (1776-1839) created the Swedish gymnastics. Ling
devised and taught a system of
gymnastic exercises designed to
produce medical benefits for the
athlete. He invented wall bars,
beams, and the box horse. In 1813
he founded the Gymnastic Central
Institute in Stockholm with the
obligation to educate gymnastic teachers for military and
school needs.
The Federation of International
Gymnastics (FIG) was founded in
Liege in 1881. Men’s gymnastics
was on the schedule of the first
modern Olympic Games in 1896,
and it has been on the Olympic
agenda continually since 1924.
Olympic gymnastics competition
for women began in 1928 with an
all-around competition. The World
Championships, organized the
year before and the year after the
Olympic Games started in 1934.
World Cups, organized every year,
started in 1975. TV coverages after ‘60s helped sport becoming
well-known and spread throughout the world.

Gymnastics in Turkey
History of modern gymnastics in
Turkey starts with the establishment of the Galatasaray Mekteb-i
Sultani (Galatasaray RoyalSchool–
Lycée de Galatasaray) in 1868.
The first sports activities began to
be organized in Turkey and a program of physical education was
initiated at the school, headed by
gymnast Monsieur Curel.
Gymnastics and weightlifting were nested together in the
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Cimnastik Merkez Enstitüsü adıyla bir öğretmen okulu kurmayı başarmış ve bu arada birçok eserler
vermiştir. Bunlardan en önemlisi ‘Cimnastiğin Temel Esasları’ adlı
kitaptır. Kitap, insan organizmasının kanunlarından, pedagojiden,
askerlikten, cimnastiğin vasıflarından (öğretmen ve araçlardan)
bahseder, İsveç cimnastiği her hareketin vücut üzerinde incelenmiş
fizyolojik bir etki yapmasını ister.

sonra televizyon yayınları bütün
dünyada cimnastiğin yaygın bir
spor haline gelmesini sağladı.

early phases as only gymnastics on apparatus was practiced
then. Weightlifting apparatus and
equipment were used in gymnastics to maintain strength beTürkiye’de Cimnastik
sides
flexibility. Curel, during the
Cimnastiğin modern anlamtwo
years
he served in the school,
da ülkemizde uygulama kaynağı,
transformed
a hall in the buildGalatasaray Mekteb-i Sultanisi’dir
ing
to
a
gymnastics
hall, placve okulun kuruluşu ile başlar.
ing
all
the
apparatus
and equip1868 yılında okul tamamen batıment
he
brought
from
France.
lı programla faaliyete geçerken,
M. Moiroux, the sports trainFransız beden eğitimi öğretmeni
er taking on Curel’s responsibiliMonsieur
Curel
modern
cimnastiği
İsveç cimnastiği bütün bu değerty
afterwards, trained many stuTürkiye’ye
getirilen
kişi
olmuştur.
li içeriğine rağmen 100 yıla yakın
dents
in gymnastics and athletsüre Almanya için meçhul kalıp,
Ülkemizde modern anlamda cimics.
Some
of them have been very
reddedilmiştir. Ancak 1851-1863
nastik ve halter çalışması, özelsuccessful.
Successor trainer
yılları arasında açık ve en tasnif
likle ilk iki dönemde iç içe birlikSignor
Martinetti,
like his predeedilmiş bilimsel esaslarıyla en uy- te sürdürülmüştür. Zira ülkemizcessors,
also
attached
great imgun sistem olarak ele alınmıştır.
de benimsenen ilk cimnastik türü
portance to gymnastics using exaletli olanıdır. Bu nedenle cimnasAlman Friedrich Ludwing Jahn,
ercise equipment. He was lattik salonunda halter çalışmalagünümüzde kullanılan artistik
er assigned to Harbiye Mektebi
cimnastiği biçimlendirmiş kişi ola- rında gereksinimi duyulan araç(Military
Academy) as the gymlar kullanılmış, böylece vücut esrak bu spor branşının babası sanastics
trainer.
Stangali was the
nekliğinin yanı sıra adale gelişimi
yılır. İsveçli Pehi Henrik Ling’in
next
sports
trainer
at Galatasaray.
ve kuvvetlenmesi, bu ağırlık çalışcimnastik alanında yaptığı çamalarıyla sağlanmıştır. Aletli cim- Being Strangali, a complete athlışmalar ve geliştirdiği sistemnastik ülkemizde uzun yıllar uygu- lete, opened the first private gymler ise çağdaş cimnastiğin oluşnasium in Hacaboğlu Arcade at
lanmıştır.
Curel, okulda görev almasında büyük rol oynamıştır.
Beyoğlu in 1880 with the help of
dığı
ilk
iki
yıl
içerisinde
okul
bina1896’da Modern Olimpiyatlar başsının bir salonunu cimnastikhane Münif Pasha, the minister of edlarken seçilen yedi spor dalınucation of the time. The gymnadan biri de cimnastikti ama yarış- biçimine getirtmiş ve Fransa’dan
sium helped spreading the sport
beraberinde
getirdiği
araç
ve
gemalara yalnızca erkekler katılıroutside the schools.
dı. Kadın cimnastikçiler ilk olarak reçleri bu salona yerleştirmiştir.
The fruits of these labours were
1928 Olimpiyat Oyunları’nda yarış- Curel’in ülkemizden ayrılmasınsoon to be seen and many athtılar. Günümüzde her Olimpiyattan dan sonra okulun beden eğitimi
önce ve sonraki yıllarda yapılan
öğretmenliğine Monseiur Moiroux letes, among them the Stangeli’s
student Faik Üstünidman, were
Dünya Şampiyonaları 1934’de, her adında bir başka Fransız atanyıl düzenlenen Dünya Kupaları
mıştır. Curel‘in ilk sevgisini aşıla- raised. Faik Üstünidman, who had
ise 1975’de başladı. 1960 yılından dığı cimnastik çalışmalarına yeni
started practicing gymnastics
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with encouragement from M.
Morioux, became a very successful athlete in a very short
time. He was later appointed as
the first Turkish sports trainer at Galatasaray after Stangali.
Born in 1859, Faik Üstünidman is
known as the first Turkish trainer. He had raised many athletes
during his 42 years of work, from
1879 onwards. Highly talented and
strong trainer in apparatus gymnastics had created his own ecole
known as ‘Faik Bey Ecole’. He
published his book on gymnastics
‘Riyaziyatı Bedeniye‘(Mathematics
of Human Body) in 1899. This
was the first published book on
sports in the history of modern
Turkish sports. Besides workin
at the schools, Faik Üstünidman
had also opened his own gymnasium in Beyoğlu and helped other
youngsters to become gymnasts.
As Faik Üstünidman was training
the military school students, another gymnastics trainer Major
Mazhar Kazancı was raising gymnasts in private schools. Mazhar
Kazancı later went to Germany to
due to the despotic rule of Sultan
Abdulhamid II and continued his
work there.
Beşiktaş Osmanlı Jimnastik
Kulübü (Beşiktaş Ottoman
Gymnastics Club) was established in 1903. Among the others, gymnastics was the foremost sport of the Club and it

öğreticinin ilk günlerinde daha
çok sayıda öğrenci katılmaya başlamıştır. Curel’in yetiştirdiği birkaç Türk genci çeşitli hareketlerde
Moiroux‘un dikkatini çekecek kadar başarılı olmuşlardır.

Kazancı Bey sivil okullarda çalışma yaparken, Faik Bey de askeri okullarda cimnastiğin gelişmesine çaba göstermiştir. Sultan II.
Abdülhamid’in devlet yönetimindeki katı tutumu nedeniyle Mazhar
Bey daha sonra Almanya ‘ya giderek cimnastik çalışmalarını bu ülkede sürdürmüştür.

Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi’nde sonraları beden eğitimi öğretmeni olarak
Monseiur Martinetti görev al1903 yılında temelinde cimnasmıştır. Martinetti de öteki mestik hareketlerinin ağırlık kazandılektaşları gibi aletli cimnastiğı Beşiktaş Osmanlı Kulübü cimğe çok önem vermiştir. Fransız
nastiğin çok sayıda genç tarafınöğretmen, 1878 yılında Harbiye
dan uygulanmasına ve yayılmaMektebi’ne cimnastikci olarak
sına ortam hazırlamıştır. Mazhar
atanmıştır. Galatasaray Mekteb-i
Bey bu okulda yaptığı çalıştırıcıSultanisi’nde beden eğitim öğret- lık ile çok sayıda genç yetiştirmişmenliğine bu kez Stangelli getitir. Türk cimnastiğinin ilk uluslararilmiştir. Komple bir sporcu olan
rası teması 1906 yılında Atina‘da
yeni öğretmen, gelişinden kısa
yapılan ara Olimpiyatıyla olmuş,
bir süre sonra 1880 yılında Maarif Selim Sırrı Tarcan’ın sınıf arkadaşı
Nazırı Münif Paşa’nın yardımıyla
Yorgo Abritanis iki elle on metreBeyoğlu’nda Hacaboğlu Pasajı’nda lik ipe tırmanma yarışında dünya
açtığı özel cimnastikhanede bu
rekoru kırarak altın madalya kasporun okul dışındaki yayılma ça- zanmıştır. Cumhuriyetin ilanından
lışmalarına yardımcı olmuştur.
sonra okullarda cimnastik dersStangelli’nin öğrencilerinden Faik lerine yön verme çalışmaları için
Üstün İdman başarılı bir sporcuy- Selim Sırrı Bey görevlendirilmişdu. Morioux‘un teşvikiyle cimnas- tir. Selim Sırrı Tarcan, bu görevden yararlanarak gençlerin eğitiğe başlayan Faik Bey kısa sütim için İsviçre‘ye gönderilmesirede büyük gelişme göstermiştir. Bir yıl sonra Stangali’nin yerine ni sağlamıştır.
Galatasaray Sultanisi’ne ilk kez bir 23 Temmuz 1908 günü II.
Türk beden eğitimi öğretmeni ola- Meşrutiyetin ilanı ile Türk gençrak atanmıştır. 1859 yılında doğan leri de daha rahat spor yapabilFaik Bey Türkiye’nin ilk idmancıme olanağı elde ederken, cimnassı olarak kabul edilir. 1879 yılından tik dalında da büyük gelişmeler olsonra çok sayıda sporcu yetiştiren muştur. Selim Sırrı Bey, ülkemizde
Faik Bey tam 42 yıl kendisini bu
aletsiz cimnastiğin ateşli bir sagöreve adamıştır. Olağanüstü ye- vunucusu ve ilk uygulayıcısıdır. Bu
tenekli kuvvetli ve komple bir spor nedenle, yıllar yılı aletli cimnastiolan aletli cimnastikteki bu ilk
ğin yararlarını anlatan ve bunu öğisim, cimnastik sporumuzda ‘Faik
rencilerine anlatan Faik Bey’le göBey’ denilen bir ekol yaratmıştır.
rüş ayrılığına düşmüş ve bu ayrılık
Bu arada, 1899 yılında ‘Riyaziyatı
aralarında kırgınlık yaratmıştır.
Bedeniye’ adıyla bir cimnastik kiSelim Sırrı Bey, cimnastik ile haltabı yayınlamıştır. Bu, modern
ter kaldırmanın birlikte yapılacaTürk spor tarihindeki ilk spor kitabı olması nedeniyle önem taşır. ğını kanıtlarıyla ortaya koymuştur.
Faik Bey, okullardaki çalışmaları- Bu görüşünü 1911 yılından sonnın yanı sıra Beyoğlu’nda özel ola- ra çeşitli yayınlarda yazdığı marak açtığı salonda Türk gençlerinin kale ve kitaplarda öne sürmüştür. Bu nedenle de klasik cimnasbu sporda yetişmesine yardımcı
tiğe bağlı olan başta Faik Bey ololmuştur. Bu yıllarda kendisi gibi
cimnastik tutkunu olan Mazhar
mak üzere çok sayıda sporcunun

paved the way for gymnastics to
be practiced by many young people. Mazhar Kazancı worked in
the Club as a trainer. The first
international encounter of the
Turkish gymnastics was at the
1906 Intercalated Olympic Games.
Georgios Aliprantis, school mate
of Selim Sırrı Tarcan, won the
gold medal and broke the world
record in 10 m. rope climbing event.
With the establishment of the
second constitutional government on 23 July 1908, the beginning of a new phase in the sporting development of Turkey, gymnastics flourished rapidly. A nonapparatus gymnast Selim Sırrı
Tarcan clashed over with Faik Bey,
his instructor at Galatasaray and
an apparatus gymnastics trainer. After the establishment of the
Republic of Turkey, Selim Sırrı
Tarcan was assigned to organize gymnastics training in schools
and he had sent many students to
Switzerland for training.

Swedish Gymnastics, which was
adopted by Tarcan. Besides Selim
Sırrı Tarcan, many young teachers adopting Swedish Gymnastics
worked their way to put the approach in the curriculum of the
schools. Apparatus gymnastics exercises were also maintained and pursued by Küçük Faik
Bey, Mehmet Fetgeri, İlhami Bey
and Şefik Bey. In those years;
Kuleli İdadisi (Kuleli Military High
School), Mekteb-i Bahriye (Naval
School) and Galatasaray were the
leading schools for gymnastics.
Gymnastics in Fenerbahçe Sports
Club was started in 1916 by Dr.
Hamit Hüsnü Bey who had bought
the apparatus for 16 gold liras
with his own money. Successful
gymnasts like İlhami Asım Tüccar,
General Nuri, Albay Kadri and
Tüccar Necati Bey were raised
by the Club. Consecutive Balkan
wars and War of Independence
caused a period of stagnation in
gymnastics as well as all other sports.

Selim Sırrı Bey performed gymMehmet Fetgeri, Şevket Kuğul,
nastics and weightlifting and
Esat Kazancı, Fikret Korkmaz, Atıf
claimed that two sports can and
Gençsoy and Nihat Yılbar were
should be exercised together in
among the successful apparatus
many articles he published in 1911 gymnasts. Nihat Yılbar had found
and onwards. Two approaches
opportunity to study developing
were adopted in the physical edu- techniques in gymnastics durcation lessons in those years first ing his years in Germany in the
one of which was the German
‘60s. His contacts with Adalbert
Gymnastics and the second is the Dickhut, technical director at
Olympic World 49

yılında FIG üyeliğine kabul edilmiştir. 1957 yılından itibaren bölgeler arası yarışmalar organize edilmiş, 1960 yılından itibaren cimnastikçilerimiz uluslararası yarışmalara katılmaya başlamıştır. Romanya‘da yapılan talebe oyunları, 1962 yılında Prag
Dünya Şampiyonası, 1967 yılında Tunus Akdeniz Oyunları bu
dönemde cimnastikçilerimizin
katıldığı yarışmalardır. 1970 yılında Ankara, Çankırı, Manisa
ve Adana bölgelerinde ilkokul çocuklarına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 1972 yılında ilk antrenör kursu açılmışFenerbahçe kulübünde cimnastik
tır. 1973 yılında ilk kez bireyçalışmaları 1914 yılında başlamışsel büyüklerde, 1975 yılında ise
tır. Dr. Hamit Hüsnü Bey’in 16 altın
ilk kez kız sporcuların da iştiliraya satın aldığı barfix ve paralel,
rakiyle takım olarak gençlerbu sporun sarı-lacivertli kulüpde Balkan Şampiyonası’na katıteki gelişimine kaynak olmuştur.
lım sağlanmıştır. İsveç cimnasBu arada Fenerbahçe kulübüntiğinin beden eğitimi öğretmede İlhami Asım Tüccar, General
ni Selim Sırrı Tarcan tarafından
Nuri, Albay Kadri ve Tüccar Necati
Türkiye’de yayılmasına karşıBeyler gibi başarılı cimnastikçilık, artistik cimnastik eğitim alaler yetiştirmiştir. Arka arkaya genında uzunca bir süre gelişimini
len Balkan ve Kurtuluş savaşlatam olarak sağlayamamıştır.
rı nedeniyle gelişmekte olan öte1977 yılında Cimnastik
ki sporlarda olduğu gibi, cimFederasyonu eski başkalanastikte de bir duraklama dönerından Nihat Yılbar ile birlikte
mi yaşanmıştır.
Kamil Özer ve Sami Mengütay’ın
Aletli cimnastik dalında Mehmet
İstanbul Spor Akademisi’nde
Fetgeri, Şevket Kuğul, Esat
görev almalarıyla, beden eğitiKazancı, Fikret Korkmaz, Atıf
mi öğretmeni olacak öğrencileGençsoy ve Nihat Yılbar gibi başare bu spor dalının tam anlamıyrılı sporlar yetişmiştir. Nihat Yılbar
la öğretim ve eğitiminin veril1960 yılında Almanya’da bulundumesi sağlanmıştır. Benzer uyğu zaman dünyada gelişen cimgulama daha sonra Manisa Spor
nastik tekniğini inceleme imkaAkademisi’nde Seyhan Hasırcı,
nı bulmuştur. Almanya Deutsche
Metin Sayın ve Hasan Onmuş,
Turn Schule teknik direktörü Albert
Ankara Gazi Üniversitesi Beden
Dickhut ve Alman cimnastikçi
Eğitimi ve Spor Bölümü’nde
Doktor Jozef Köhler ile yaptığı teSalih ve Sibel Suveren ile devam
masların neticesinde Türkiye‘ye
etmiş, mezun olan öğrenciledönünce, ‘İlk Defa Öğretim ve
rin Türkiye’nin çeşitli yörelerine
Yardım Usulleriyle Aletli Jimnastik’
atanmasıyla bu sporun gerçek
kitabını yazmıştır. Daha sonra FIG
anlamda tanınması ve yaygınyarışma kurallarını tercüme edelaşması sağlanmıştır. Türkiye’de
rek Türkiye‘de artistik cimnastik
cimnastik özellikle 80’li yıllaryarışmalarının bu kurallara uygun
dan sonra atak yapmış, bu döolarak yapılmasını sağlamıştır.
nemde iki Bulgar antrenörün ülTürkiye Cimnastik Federasyonu
kemize gelmesiyle ritmik cim1957 yılında kurulmuştur. 1960
nastik çalışmaları başlamıştır.
şimşeklerini üzerine çekmiştir. Selim Sırrı Bey’in çalışmalarının yanı sıra bu akımı benimseyen
genç öğretmenler İsveç cimnastiğinin İstanbul’da tüm okullarda
yayılmasını sağlamışlardır. Aletli
cimnastik çalışmaları da belirli bir
gurubun korumasıyla sürdürülmüş ve Küçük Faik Bey, Mehmet
Fetgeri, İlhami Bey ve Şefik Bey’in
çabalarıyla sonraki kuşaklara aktarılmıştır. O yıllarda cimnastik çalışmalarının yapıldığı okulların
başında Kuleli İdadisi, Mekteb-i
Bahriye ve Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi yer almaktadır.

50 Olimpiyat Dünyası

Deutsche Turnschule and German
gymnast Dr. Jozef Köhler led to
his first book on apparatus gymnastics titled ‘İlk Defa Öğretim
ve Yardım Usulleriyle Aletli
Jimnastik’. Yılbar later translated
the FIG rules of competition and
ensured compliance in Turkey.
Turkish Gymnastics Federation
was established in 1957 and accepted as a FIG member in 1960,
the year our gymnasts started participating at international competitions like the Students
Games in Romania, 1962 World
Gymnastics Championships and
1967 Mediterranean Games in
Tunisia. The activities towards elementary school children were
started in Ankara, Çankırı, Manisa
and Adana regions in 1970 and
the first courses for trainers were
given in 1972. Although education
regarding Swedish Gymnastics

were given by physical training teachers since the Selim
Sırrı Tarcan era, education of artistic gymnastics were not given in the schools for a long time.
It started in 1977 with the initiatives by former Gymnastics
Federation President Nihat Yılbar
and academicians at İstanbul
Sports Academy Kamil Özer and
Sami Mengütay. Similar practices were given by Seyhan Hasırcı,
Metin Sayın and Hasan Onmuş
at Manisa Sports Academy and
Salih and Sibel Suveren at School
of Physical Education and Sports
at Ankara Gazi University. With
the assignment of the many graduate students of these institutions
to other regions of Turkey, artistic gymnastics became known
and spread all around the country. Gymnastics in Turkey leaped
forward especially since ‘80s and
rhythmic gymnastics flourished,

1990 yılından itibaren sporcularımız Bakan Şampiyonalarında
yer, atlama beygiri, paralel ve barfiks aletlerinde birincilikler kazanmaya başlamışlardır. 1990
ve 1992 yıllarında Suat Çelen,
1992’de Murat Canbaş Dünya
Okullar Şampiyonası’nda birincilik elde etmişlerdir. 1991 yılında yapılan Balkan Cimnastik
Şampiyonası’nda ve 1993 yılında İsviçre’de düzenlenen Avrupa
Gençler Şampiyonası’nda atlama
beygirinde Murat Canbaş’ın, paralelde Suat Çelen’in altın madalya almalarının ardından aynı
yıl Akdeniz Oyunları’nda Murat
Canbaş atlama beygirindeki başarısını tekrarlamış ve birinci gelmiş, Romanya’da yapılan Balkan
Gençler Şampiyonası’nda Bahadır
Altay paralelde bronz madalyaya ulaşmıştır.
1994’ün sevindirici gelişmesi ise
1970 yılından beri katılmadığımız
Dünya Cimnastik Şampiyonası’na
Murat Canbaş, Bahadır Altay ve
Hakan Ünal dan kurulu bir ekiple
katılımımız olmuştur. Avustralya
‘da düzenlenen bu şampiyonada Murat Canbaş atlama beygirinde dünya yedinciliğini elde etmiştir. Bolu‘da yapılan Balkan
Büyükler Artistik ve Ritmik
Cimnastik Şampiyonası’nda bir altın, iki gümüş ve yedi bronz madalya alınmış; ritmik cimnastikte Aslı Saadet Balkanlardaki ilk
bronz madalyamızı kazanmış,
cimnastikçilerimiz erkeklerde takım halinde üçüncü, kadınlarda

ikinci, ritmik cimnastikte üçüncü
olmuştur. Aynı yıl Murat Canbaş
bir trafik cezasında hayatını kaybetmiştir. 1995 Uluslararası
Boğaziçi Cimnastik Turnuvası’nda
bir altın (Suat Çelen-yer minderi), iki gümüş, iki bronz madalya kazanılmıştır. 1996 yılında yapılan Boğaziçi Turnuvası’nda ise
Bahadır Altay bir altın madalya almıştır.
2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’nda artistik cimnastik dalında yarışan Göksu Üçtaş,
cimnastikte ülkemizi Olimpiyat
Oyunları’nda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçmiştir.
Dünya cimnastik literatürüne 2008 yılında paralel barda ve
2013 yılında atlama masasında ‘Arıcan’ adıyla zorluk derecesi yüksek iki hareketi kazandıran
milli sporcu Ferhat Arıcan, 2014
yılında Çin’de düzenlenen Dünya
Şampiyonası’nda paralel aletinde yaptığı yeni hareketini de tescilleterek dünya cimnastik literatürüne üçüncü kez ‘Arıcan’ adını yazdırmıştır. Bu başarısıyla ‘dünyada üç harekete sahip
ilk sporcu’ unvanını alan Ferhat
Arıcan, aynı zamanda Dünya
Şampiyonalarında finallere kalan ilk Türk cimnastikçisi olmuştur. Arıcan’dan önce, atlama masasında Murat Canbaş’ın, paralel
aletinde de Suat Çelen’in dünya
cimnastik literatürüne geçen hareketleri bulunmaktadır.

thanks to two Bulgarian trainers
working in the country.
From 1990 and onwards Turkish
gymnasts started winning medals at Balkan Championships in
Floor, Pommel Horse, Parallel
Bars and Horizontal Bar. Suat
Çelen in 1990 and 1992 and Murat
Canbaş in 1992 won gold medals at the Artistic Gymnastics
World Schools Championships.
Murat Canbaş won gold medals
in Pommel Horse at 1991 Balkan
Gymnastics Championships
and 1993 European Juniors
Gymnastics Championships organized in Switzerland where
Suat Çelen was the champion in Parallel Bars. Murat
Canbaş also won the gold medal at the Mediterranean Games
Languedoc-Roussillon held in
the same year. Bahadır Altay
won the bronze medal at the
Balkan Juniors Gymnastics
Championships in Parallel Bars.
Turkey finally managed to participate at the World Artistic
Gymnastics Championships
in 1994 where we were absent
since 1970. Turkish team consisted of Murat Canbaş, Bahadır
Altay and Hakan Ünal and Murat
Canbaş was placed 7th at the
Championships organized in
Brisbane, Australia. Turkish team
won one gold, two silver and seven bronze medals at the Balkan
Seniors Artistic and Rhythmic
Gymnastics Championships organized in Bolu, Turkey. Turkish

Women’s team was placed second and Men’s team third. Aslı
Saadet won the bronze medal, a
first for Turkey in women’s gymnastics. Sadly, Murat Canbaş lost
his life in a car accident same
year. Turkey won a gold medal (Suat Çelen – Floor), two silver and two bronze medals at
the 1995 Bosphorus Gymnastics
Tournament and Bahadır Altay
won a gold medal at the 1996 edition of the Tournament.
Göksu Üçtaş, competing at the
2012 London Olympic Games in
Artistic Gymnastics, went down
the history as the first female
gymnast representing Turkey in
the Olympic Games.
Ferhat Arıcan, who had already
two new elements in gymnastics named after him as ‘Arıcan’,
one in parallel bar in 2008 and
the other one in the vault in 2013,
managed to have his third technique approved by FIG as a new
element in somersault at the
2014 World Artistic Gymnastics
Championships in China. He became the first athlete to have
three techniques named after him.
Arıcan also was the first Turkish
gymnast to reach the finals at a
World Championships. Previous
to Ferhat Arıcan, Murat Canbaş
and Suat Çelen had their elements in gymnastics named after them.
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Türkiye Cimnastik
Federasyonu Başkanı
Suat Çelen kendisine
yönelttiğimiz soruları
şöyle yanıtladı:

the team determining the roadyetiştiren antrenörlerimizin gelişSuat Çelen, President of
map for the sport. Our goal is to
mesi adına sporcu antrenör birthe Turkish Gymnastics
spread
and promote gymnastics,
liğini bozmadan bunu gerçekleşFederation answered our
one
of
the
most prominent sports,
tirdik. Mevcut sporcularımıza yaquestions:
in
the
country
and the world and
pılan destekler, alınan madalya- By being elected as the
winning
more
medals for Turkey.
larla kendini göstermeye başladı.
- Başarılı sporculuk kariyeriPresident of the Federation at
During
our
tenure,
the number of
Sporcuyken, antrenörken, hakem- a young age after a successful
nizin ardından genç yaşta felicenced
athletes
rose
to 10.000
lik ve yöneticilik yaparken eksikderasyon başkanı seçilerek
sporting career, now you are
from
a
mere
1.200
and
we opt for
liğini hissettiğimiz ne varsa, onbu spor dalının günümüzdethe name to develop and shape
thirty
or
fifty
thousand
athletes.
ki gelişimini sağlayan ve gele- ları tamamlayıp cimnastik branthe future of gymnastics in
Constructions of Olympic gymşını ülkemizde en çok konuşuceğine yön verecek isimsiniz.
Turkey. Would you tell us about
nastics halls in many provincÇalışmalarınızdan söz eder mi- lan ve yapılan branş haline getiryour activities? What is the
es are finished and there are othmek istiyoruz.”
siniz biraz? Neler yapmaktacurrent status of the sport and
er provinces where the construcsınız? Cimnastik sporumuzun
its positioning in the world?
- Orta ve uzun vadede gerçektions are still ongoing. These ingünümüzdeki durumu ve dünleştirmeyi planladığınız işvestments made in the name
- “Yes, I was elected as the presiyadaki konumu nedir?
ler nelerdir?
of wide spreading the sport will
dent at an early age and I am the
- “Öncelikle sunu ifade etmeliyim; “Orta vadede, 81 ile yayılan cimsurely carry gymnastics to anyoungest among the presidents
evet genç yaşta federasyon başother level. As gymnastics is one
of sport federations in Turkey.
nastikte lisanslı sporcu sayısınkanı seçildim ve şuanda en genç
of the basic sports, it will also
da 30 binlere ulaşmak, Cimnastik However, after quitting active
başkanım ancak sporculuk döne- Ligi’ni kurmak ve Olimpik merkez- sports, I have served as a coach,
play an important role in develmimden sonra antrenörlük, kulüp lerimizi eksiksiz çalışır hale getiroping the Turkish sports in generan international referee and a
başkanlığı, uluslararası hakemal. One of the important works we
club president. In parallel with
mek hedefindeyiz. Uzun vadede
lik gibi görevlerde de bulundum.
your question, my aim has always did was determining the central
tek hedef, Olimpiyat Oyunları’nda
Sorunuza paralel olarak, amacım
been to carry the athletes and the provinces for the Olympic training
altın madalya almak diyebilirim.
ülkemizin ve sporcularımızın daha Tabi şu da çok önemli, dünya cim- country to better positions. Now I
canters where we shall be raising
iyi pozisyonlarda olmasıydı. Şimdi nastiğini yönetebilecek teknik
our athletes for the 2020 and 2024
am honoured to be the captain of
beni en çok onurlandıran, gemiOlympic Games. Of course, the
nin kaptanı olarak yol haritasını
transfers of the well-known and
belirleyen ekibin başında olmam.
experienced coaches from abroad
Amacımız dünyada en önemli
are important too. And we did it
branşlardan olan cimnastiğin yaywithout disturbing the existing
gınlaşmasını sağlamak ve madalathlete-coach unity and without
ya sayılarını çoğaltmak… Bizim
compromising the development
de gayretlerimizle sporcu sayıplan for our own coaches. The
sı 1200’lerden 10.000‘lere çıkmışsupports we provided for our athtır. Hedefimiz 30 binlere, 50 binleletes show themselves with more
re ulaşmaktır. Birçok ilde müstamedals won. We just want to prokil Olimpik cimnastik salonu inşavide whatever we had felt the lack
atı bitmiştir. Yatırımı hala devam
of when we were athletes, coacheden ve yatırım programına alıes, referees and administrators.
nan illerimiz mevcuttur. Gelecekte
We want to make gymnastics the
yaygınlaşma adına yapılan bu yamost talked about and practiced
tırımlar cimnastiği çok iyi noktasport in the country.”
lara taşıyacağı gibi, temel branş
- What are your medium and
olması sebebiyle ülke sporunun
long-term plans?
gelişmesinde de büyük rol oynayacaktır. Yaptığımız en önem- “Within our medium-term plan,
li çalışmalardan biri de Olimpik
we aim to reach the targeted
merkez iller belirleyip, 2020 ve
30.000 licenced gymnasts in 81
2024 için yaşı tutan sporcularıprovinces of the country, estabmızın bu merkezlerde yetişmelish the Gymnastics League and to
render the Olympic training censini sağlamak… Tabi yurt dışıntres functioning fully. And for the
dan kendini ispatlamış deneyimlong-term, I think I can say winli antrenörlerin transferleri de çok
ning a gold medal in the Olympic
önemli. Ancak, biz sporcularımızı
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adamlar yetiştirip, hem hakem
hem idareci olarak o pozisyonlarda bulunmalarını sağlamak da
hedeflerimizden biri…”
- Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ülke cimnastiğini uluslararası alanda ileri noktalara
taşıyabilme yolunda çalışırken
sizi engelleyen unsurlar var
mı? Varsa, neler değişmeli?
- “Ülkemizde cimnastiğin pek tanınmaması… Olimpik disiplinlerimizin birbirine olan farklılığından kaynaklanan antrenör eksikliği… İllerdeki salon eksikliği… En
büyük sorunumuz zaman sorunu… Cimnastik en küçük yaşta
spora başlanan branş olduğu için,
başlangıç düzeyinde ailelerin çocuklarını getirmesindeki zorluklar…
Belli bir yaştan sonrada ülkemizdeki eğitim sisteminin spor yapmaya zaman bırakmaması diyebilirim. Sponsor eksikliğimiz de var
ancak, biz sponsorluğu bir bağış
gibi görmüyoruz. Sayılarımız ve
başarılarımız arttıkça, bu yöndeki
eksikliğimiz kapanacaktır.”

görmemizi sağladı. En önemlisi de ritmik cimnastikle uğraşan
sporcularımızın dünyanın en iyilerini yanlarında görmelerinin çok
şeyi değiştirdiğini düşünüyorum.
Şampiyonların da iki eli iki ayağı olduğunu, aynı havayı teneffüs
ettiklerini, aynı yemekleri yediklerini ve onların uzaydan gelmediklerini gördüler ve algılar değişti. Başarının çalışmayla ama çok
çalışmayla olduğunu hep beraber
anladık. Bu şampiyonayla ritmik
cimnastiğin sınıf atladığını söyleyebilirim. Organizasyonda emeği
olan arkadaşlarımın çalışmalarını
gördükten sonra, bu ülkenin düzenleyemeyeceği hiçbir yarışma
olmadığını düşünüyor, her birine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Games. And of course, raising administrators and technical people to serve in the management
of the bodies governing the world
gymnastics is among our goals
as well.”
- What kind of problems do you
face? What are the obstacles
that must be overcome on the
road to carry Turkish gymnastics further internationally?

Turkey. We sweated some as it
was a Championship with a record number of gymnasts and
countries. We did not have sufficient training facilities at the time
when we won the right to host
the Championship. But thanks to
the General Directorate of Sports,
the necessary installations were
in place within three months.
Now, the effort is commendable and an unforgettable memory for myself. The Championships
allowed us to see our shortcomings and added to our organizational capabilities. I think
that being together under the
same roof with the best of the
best in the world has changed a
lot for our rhythmic gymnasts. I
think they discovered that they
were not from the outer space
but people like themselves and
that changed their perceptions.
Now they all know that success
comes with hard work and hard
work only. Having seen the efforts and capabilities of those
how took part in the organization,
I think there is no organization
that Turkey cannot carry out successfully. I thank each and every
one of them.”

- “I can say, gymnastics is not yet
very well-known in our coun- Kısa süre önce İzmir’de
try, lack of gymnasiums in all the
‘Ritmik Cimnastik’ dalında
provinces, insufficient number of
Dünya Şampiyonası’na ev sacoaches and most important one,
hipliği yaptınız. Nasıl bir şamtime… As gymnastics is a sport
piyona oldu? Gözlemleriniz,
one should start at early ages,
-What kind of contributions
düşünceleriniz?
there are some difficulties that
are made to the sport itself by
- “Bizim için büyük bir tecrübe
parents face in bringing their chil- hosting such organizations?
- Bu tür organizasyonlara ev
oldu. Ülkemiz ilk defa böyle bir ordren at the starting age. Perhaps
sahipliği yapmanın spor dalına
ganizasyon düzenlemesine rağI should add that the existing ed- - “Turkey ends up with the neceskatkısından söz eder misiniz?
sary and lacking sport facilities
men, dünya federasyonu tarafınucation system in Turkey does
through
hosting such organizadan yapılan kongrede en sorun- “Ülkemiz, bu tür organizasyonnot set time aside for students for
tions
and
also shows the world
suz ve en güzel şampiyonalarlarla ilgili branşlardaki tesis eksports. We don’t have many sponhow
much
it wants to host the
dan biri olduğu gerekçesiyle tesikliğini tamamlıyor ve Olimpiyat
sors but then, sponsorship is no
Olympic
Games.
The participatşekkür aldık. Ülke ve sporcu sayı- Oyunları düzenlemeye ne kadonation, so I think it will get beting
countries
get
to know us betsı bakımından en yüksek katılımdar istekli olduğunu gösteriyor.
ter as the sport develops and sucter,
and
I
think
the
most imporlı şampiyona olması bizi birazcık
Katılımcı ülkelerin bizleri daha iyi
cesses achieved.”
tant
one
is
that
it
heightens
the
zorladı. Tabii en çok da şampiyotanımalarını sağlıyor. En önemli- Recently you have hosted the
performance
levels
of
our
athna ülkemize alındığında antrensi de sporcularımızın performans
World Rhythmic Gymnastics
letes. We aspire to be a federaman salonlarının bulunmayışıydı.
seviyesi yukarılara taşınıyor. Tabii
Championships in İzmir. How
tion that not only organizes interSpor Genel Müdürlüğümüzün ça- federasyonumuz artık sadece ordid it go?
national events but also able to
lışmaları ve üç ay gibi kısa sürede ganizasyon düzenleyen değil, orhave our anthem played in them.
bitirilen antrenman salonları takganizasyonlarda istiklal marşımı- - “It was a great experience for us.
When we look at the countries
dir edilecek, benim için unutama- zı okutan bir federasyon olmak is- FIG thanked us for an excellent
organization of the Championship winning medals, we see that
tiyor. Madalyalar alan ülkeleri inyacağım bir hadiseydi. Bu şamthey had organized many such
even though it was the first time
celediğimizde, sayısız şampiyona
piyona bizim organizasyon kabievents.”
we organized such an event in
düzenlediklerini görüyoruz.”
liyetimizi artırdı, eksikliklerimizi
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İzmir’de Ritmik Cimnastik Şöleni
Rhythmic Gymnastics Feast in İzmir

Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen 33. Ritmik Cimnastik Dünya
Şampiyonası’nda toplam 12 madalya kazanan Rusya madalya sıralamasında
birinci oldu. Önceki yılların Dünya Şampiyonaları ile kıyaslandığında,
ülkemizdeki ritmik cimnastiğin gösterdiği gelişim dikkat çekiciydi. Grup
Dünya Şampiyonası’na ilk defa katılım sağlandı.
Russia topped the medals table with 12 medals at the 33rd World Rhythmic
Gymnastics Championships in Izmir, Halkapınar Sports Hall. Turkey
participated at the Group Competitions of the World
Championships for the first time. When
compared to previous championships,
Turkey’s rhythmic gymnastics
showed significant development.

33.

Ritmik Cimnastik Dünya
Şampiyonası 21-28 Eylül
tarihleri arasında İzmir’de düzenlendi. 58 ülkeden 300’ü aşkın
sporcunun yarıştığı organizasyon
şimdiye kadarki en çok katılımlı dünya şampiyonası olarak tarihe geçti. Organizasyon ‘Bireysel’
ve ‘Grup’ olmak üzere iki ayrı
dünya şampiyonası niteliğinde idi.
Türkiye’nin organizasyon yeteneğinin bir kez daha ön plana çıktığı
müsabakalar sonrası gerek delegasyonlar gerekse uluslar arası federasyon yetkilileri Türkiye
Cimnastik Federasyonu Başkanı
Suat Çelen’e memnuniyetlerini ilettiler.
Önceki yıllardaki Dünya
Şampiyonaları ile kıyaslandığında, ülkemizdeki ritmik cimnastiğin gösterdiği gelişim dikkat çekiciydi. Grup Dünya
Şampiyonası’na ilk defa katılım
sağlandı. Ancak, bu dalda müsabaka esnasında yaşanan sakatlıklar başarıyı engelledi. Ritmik
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Gymnastics Federation and
praised the high level of organization of the Championships,
held in ‘Individual’ and ‘Group’
categories.

cimnastikte ülkemizi
temsil eden bireysel ve
grup sporcularımız bu
müsabakalara büyük
özveriyle hazırlandılar. Özellikle ailelerin, küçük yaşta başlanan bu spor
dalında üstlendikleri roller önemliydi.
33. Ritmik Cimnastik Dünya
Şampiyonası’nda toplam 12 madalya kazanan Rusya madalya sıralamasında birinci oldu.
Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, bireysel

I

nternational
Gymnastics
Federation’s
(FIG) 33rd World
Rhythmic Gymnastics
Championships was
organized in Izmir on
September 22nd - 28th 2014.
The Championships went
down in history as the one
with the highest participation with 300 gymnasts from
58 countries. FIG authorities
and the delegations expressed
their satisfaction to Suat
Çelen, President of the Turkish

Turkey participated at the
Group Competitions of the
World Championships for the
first time. When compared
to previous championships,
Turkey’s rhythmic gymnastics showed significant development. However, injuries during the competitions hampered
better results. The roles of the
supporting families was very
important in gymnastics, a
sports requiring participating
in from a very early age.
Russia topped the medals table with 8 gold and 4 silver, a
total of 12 medals, at the 33rd
World Rhythmic Gymnastics
Championships, held in Izmir
Halkapınar Sports Hall. Russia

kategoride üstün bir performans
sergileyen Rusya, sekiz altın,
dört gümüş madalya ile toplamda 12 madalyaya ulaştı. Rusya’yı
bir altın, bir gümüş madalya ile
Bulgaristan ve bir altın madalya
ile İspanya izledi.

Şampiyonada
kategorilerinde dereceye
girenler şöyle:
Bireysel Çember: 1. Yana
Kudryavtseva (Rusya), 2.
Margarita Mamun (Rusya), 3. Son
Yeon Jae (Güney Kore)

Bireysel Kurdele: 1. Margarita
Mamun (Rusya), 2. Yana
Kudryavtseva (Rusya), 3. Ganna
Rizatdinova (Ukrayna)

was followed by Bulgaria with
a gold and a silver medal and
Spain with a single gold medal.

Bireysel Takım: 1. Rusya, 2.
Belarus, 3. Ukrayna

The Championships
results in categories are:

Bireysel Finaller: 1. Yana
Kudryavtseva (Rusya), 2.
Margarita Mamun (Rusya), 3.
Ganna Rizatdinova (Ukrayna)

Individual Hoop: 1. Yana
Kudryavtseva (Russia), 2.
Margarita Mamun (Russia), 3.
Son Yeon Jae (South Korea)

Individual Ball: 1. Yana
Kudryavtseva - Margarita
Mamun (Russia), 3. Melitina
Staniouta (Belarus)
Individual Clubs: 1. Yana
Kudryavtseva (Russia), 2.
Margarita Mamun (Russia), 3.
Ganna Rizatdinova (Ukraine)
Individual Ribbon: 1. Margarita
Mamun (Russia), 2. Yana
Kudryavtseva (Russia), 3.
Ganna Rizatdinova (Ukraine)
Individual Team: 1. Russia, 2.
Belarus, 3. Ukraine

Bireysel Top: 1. Yana
Kudryavtseva - Margarita Mamun
(Rusya), 3. Melitina Staniouta
(Belarus)

Individual Finals: 1. Yana
Kudryavtseva (Russia), 2.
Margarita Mamun (Russia), 3.
Ganna Rizatdinova (Ukraine)

Bireysel Labut: 1. Yana
Kudryavtseva (Rusya), 2.
Margarita Mamun (Rusya), 3.
Ganna Rizatdinova (Ukrayna)

Grup Competitions Total: 1.
Bulgaria, 2. Italy, 3. Belarus
Grup Competitions Clubs: 1.
Spain, 2. Israel, 3. Belarus
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Madalya Tablosu / Medals Table
Ülke
Country
1. Rusya / Russia
2. Bulgaristan / Bulgaria
3. İspanya / Spain
4. Belarus / Belarus
5. İtalya / Italy
6. İsrail / Israel
7. Ukrayna / Ukraine
8. Güney Kore / S. Korea

Altın
Gold
8
1
1
0
0
0
0
0

Gümüş
Silver
4
1
0
1
1
1
0
0

Grup Serisi Toplam: 1.
Bulgaristan, 2. İtalya, 3. Belarus
Grup Serisi Labut: 1. İspanya, 2.
İsrail, 3. Belarus
Grup Serisi 3 Top ve 2 Kurdele:
1. Rusya 2. Bulgaristan 3. Belarus

Atilla Örsel’e FIG’den Anlamlı Ödül
Atilla Örsel’e FIG’den Anlamlı Ödül
Uluslararası Cimnastik
Federasyonu (FIG) Başkanı
Bruno Grandi Türkiye’de, cimnastik sporunun duayenlerinden Atilla Örsel’e ‘Altın Hizmet
Ödülü’ verdi. Grandi, İzmir’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya
Şampiyonası’nda düzenlenen törende, Örsel’in kalbinin hep jimnastik için attığını belirterek,
“Atilla Örsel Türkiye’de Avrupa’da
ve uluslararası federasyonda değerli hizmetler verdi. Dünya jimnastik ailesi adına kendisine bu
özel ödülü takdim ediyorum” dedi.
Örsel ise “33 yıllık cimnastik sporu kariyerinde aldığı bu en güzel ve onurlu ödülü çocuklarıma
en değerli miras olarak bırakacağım” diye konuştu. Atilla Örsel,
31 yıl süreyle Türkiye Jimnastik
Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunmuş, Avrupa Cimnastik
Birliği Asbaşkanlığı ile FIG
Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, aynı zamanda FIG ‘Alet’ ve
‘Marketing’ komisyonlarında başkanlık yapmıştı.
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The International Gymnastics
Federation (FIG) President Bruno
Grandi presented Atilla Örsel,
one of the doyens of gymnastics, ‘Golden Services Award’. At
a ceremony held during the 33rd
edition of the World Rhythmic
Gymnastics Championships in
İzmir, Grandi said: “Atilla Örsel
has rendered valuable services in
Turkey, Europe and International
Federation. I present this special award on behalf of the world
gymnastics family.” Örsel, in
his speech said “I bequeath this
most beautiful and honourable award of my gymnastics career unto my children as the most
valuable heritance.” Atilla Örsel
has served as the President of
Turkish Gymnastics Federation
for 31 years. He also served as
Vice President of European Union
of Gymnastics (UEG) and member of FIG Executive Committee
and chaired the ‘Apparatus’ and
‘Marketing’ commissions.

Bronz
Bronze
0
0
0
4
0
0
4
1

Toplam
Total
12
2
1
5
1
1
4
1

Grup Competitions Three
Balls and Two Ribbons: 1.
Russia 2. Bulgaria 3. Belarus

Alanya, Triatlon Dünya Kupası’na Ev Sahipliği Yaptı
Alanya Hosted ITU Triathlon World Cup
Alanya’da düzenlenen Triatlon
Dünya Kupası’nda elit erkeklerde İsviçre’den Sven Riederer birinci oldu. Uluslararası Triatlon Birliği
ve Türkiye Triatlon Federasyonu
tarafından düzenlenen Dünya
Kupası iki gün sürdü. İlk gün yaş
grupları Olimpik mesafe, genç kadınlar ve elit kadınlar yarışları tamamlanırken ikinci gün yaş grupları sprint mesafe, genç erkekler
ve elit erkekler yarışları düzenlendi. Genç erkeklerde 69 sporcunun
katıldığı yarış, 750 metre yüzme,
20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarından oluştu. Yarış
sonunda İsviçre’den Max Studer

55 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci, yine İsviçre’den Sylvain
Fridelance 55 dakika 46 saniyelik derecesiyle ikinci, İngiltere’den
Luke Penney 55 dakika 49 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu. Elit
erkeklerde ise 81 sporcu mücadele etti. Yarışı İsviçre’den 1 saat
45 dakika 57 saniyelik derecesiyle Sven Riederer birinci tamamladı. İtalya’dan Alessandro Fabian 1
saat 46 dakika 3 saniyelik derecesiyle ikinciliği, İspanya’dan David
Castro Fajardo 1 saat 46 dakika 11
saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Sven Riederer from Switzerland
won the International Triathlon
Union (ITU) Triathlon World
Cup organized in Alanya in
elite men. World Cup organized
by ITU and Turkish Triathlon
Federation lasted two days.
Junior and Elite Women’s Age
Group competitions took place
on the first day and Junior and
Elite Men’s Age Group competitions run on the second day.
Junior Men’s competition, comprising of 750 m swimming,
20 km biking and 5 km sprint,
was participated by 69 athletes.

In Junior Men, Max Struder
from Switzerland came in
first with 55:42 where Sylvain
Fridelance, again from
Switzerland, took the second
place with 55:46 and Luke
Penney from England was
third with 55:49.81 athletes
competed in Elite Men and
Swiss Sven Riederer came
in first with 1:45:57, Italian
Alessandro Fabian took the
second place with 1:46:03
and Spanish David Castro
was the third with his time of
1:46:11.
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“Olimpiyat Hepimizin Rüyası”

“Olympics is Our Common Dream”
Ali Koç, başarılı işadamı kimliğinin yanı sıra örnek bir spor adamı… Fenerbahçe Spor

Kulübü’ndeki yöneticilik yıllarında taraflı tarafsız tüm sporseverlerin beğendiği, inandığı,
güvendiği isimdi. Sonrasında, İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları
adaylık sürecine katkısıyla gündem oluşturdu. Koç, son adaylıkta yakalanan ivmenin ve
motivasyonun kaybedilmemesi gerektiğine işaret ederek, “Olimpik ruhu benimseyerek
yetişen yeni nesiller yaratma yolunda; ülkemizi gururla temsil eden sporcuların
yetiştirilmesi için çalışmaya devam edilmeli. Çünkü ben, adaylık sürecinin sonunda
yaşananı bir yenilgi gibi değil; tam tersi ülke olarak spor alanında elde edeceğimiz
başarıların başlangıcı olarak görüyorum” diyor.

Ali Koç, besides being a successful
businessman, is an exemplary sports
person. During his years in the
administration of Fenercahçe Sports
Club, he had been an admired, believed in
and trusted name by all, fans or not. And
later, he was at the top of the agenda with
his contributions to the candidature process
of İstanbul for the 2020 Olympic and
Paralympic Games. Highlighting
the need to retain the momentum
and motivation acquired during
the last candidacy Koç says “We
must continue to strive for raising
athletes to represent our country
proudly, in the wake of raising
young generations that have an
appreciation of Olympic spirit. I
do not regard the result of the
candidacy as a defeat but, on the
contrary, I consider it as a beginning
of new achievements of the country in
sports.”

Röportaj
Interview

Mehmet Güçlü, TMOK

Fotoğraf
Photo

Levent Arslan
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candidature process, I was to observe how he set an example for
all businessmen.
Koç Holding’s becoming the
Main Sponsor of Turkish Olympic
Committee in the spring of 2014
for better representation of our
sports in the international arena was a contribution initiated by
Ali Koç.
This interview, focused solely on
sports and containing Koç’s objective opinions and detailed answers, is full of hints how well
planned and well managed
sports may contribute to the development of the country besides
its benefits to the human body.

80

’li yılların başıydı. Anadolu
hisarı’nda akşamların
minyatür futbol turnuvası ile
renklendiği bir yaz… Turnuvaya
‘Yalıspor’ adıyla katılan takımı
genelde semtin yalılarında oturan
gençler oluşturuyordu.
Taraftarları çoktu. Maçlarına ilgi
büyüktü, izleyiciler yollara taşıyor,
Boğaz’da trafik kilitleniyordu.
Anadoluhisarı’nda böyle bir şenlik
bir daha hiç yaşanmadı.
Grup maçları, çeyrek final derken, bu renkli takımın finale kalamadan elenmesi turnuvanın havasını balon gibi söndürüvermişti. Sportmenliğine, centilmenliğine ilk kez orada tanıklık ettiğim Ali Koç, o Yalıspor takımının kaptanıydı.
Aradan geçen azımsanmayacak yıllardan sonra, Ali Koç’un
hamurunda doğuştan var olan
sportmenliği, centilmenliği nasıl da aynı şekilde muhafaza ettiğini ve başarılı işadamlığının sıra
dışı örnek spor adamı kimliğini Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki
yöneticiliği döneminde gözlemledim. Ve sonra, İstanbul’un 2020
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları
adaylık sürecinde tüm işadamlarına örnek oluşunu…

Koç Holding’in 2014 ilkbaharında Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin ana sponsorluğunu
üstlenmesi de, sporumuzun uluslararası platformda daha iyi koşullarda temsili için Ali Koç’un insiyatifiyle oluşan bir katkıydı.
Tamamen spor odaklı gerçekleşen aşağıdaki röportajda; Koç’un
ayrıntılı yanıtları ve objektif görüşleri, sporun insan bedenine
olan faydası dışında doğru planlama ve yönetimle ülke gelişimine de neler kazandırabileceğinin
ipuçlarıyla dolu…
İş dünyasındaki başarınızın
dışında fark yarattığınız
özelliklerden biri de spora olan
ilginiz ve desteğiniz. Örneğin,
İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve
Paralimpik Oyunları adaylığı
döneminde yalnızca katkı
sağlamakla kalmadınız, sürecin
en önemli evrelerinde olayın
bizzat içinde yer alarak bu
rüyanın gerçeğe dönüşmesi
için çaba harcadınız. O günlere
dönecek olursak; nasıl
bakıyordunuz bu adaylığa? Nasıl
bir sonuç bekliyordunuz?
“2020 Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları’nı İstanbul’a kazandırmanın önemine ve ülkemize katkısına

I

t was the early ‘80s. A summer when the evenings of
Anadoluhisarı were enlivened
with miniature football tournaments. ‘Yalıspor’ team consisted of the youngsters living in
Bosphorus waterfront residences of the district. They had many
fans. The spectators were so
many that they sometimes even
blocked the Bosphorus traffic.
Anadoluhisarı was never to experience such festivities again.
Group matches, semi-finals
and then Yalıspor was eliminated which took the wind out
of tournament’s sails. Ali Koç,
whose gentlemanliness I had
witnessed for the first time
there, was the captain of the
Yalıspor team.
After many years, during
his administrative tenure at
Fenerbahçe Sports Club, I was
to witness how Ali Koç had
preserved the sportsmanship
and gentlemanliness inherent in his nature and his identity as an extraordinary sportsperson besides being a successful businessman. And later on, during İstanbul’s 2020
Olympic and Paralympic Games

Your interest in and support
for sports is an additional
distinction of yours, besides
your success in the business
world. For example, you did
not suffice with providing
financial assistance but
were personally involved in
the most important phases
of the process of İstanbul’s
candidacy for the 2020
Olympic and Paralympic
Games to make this dream
to become a reality. How did
you regard the candidacy?
What kind of a result did
you expect?
“As Koç Group, we truly believed in the importance of winning the Olympic Games for
İstanbul and its contributions to
our country. And I believe we did
our best for that. Unfortunately
we did not receive a recompense
for the dedicated efforts, initiated by our President, our Prime
Minister at the time, and managed by Youth and Sports Minister
Suat Kılıç together with National
Olympic Committee and İstanbul
Olympic Bidding Committee. We
did believe in this vision. We are
living in an era of many developments taking place towards
Turkey’s goal to be one of the 10
biggest economies of the world by
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Koç Topluluğu olarak çok inanmıştık. Bu doğrultuda da elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımız (o dönemki Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan) liderliğinde başlatılan ve dönemin Spor Bakanı
Sayın Suat Kılıç’ın yönetiminde Ulusal Olimpiyat ve İstanbul
2020 Hazırlık Komitemizin yürüttüğü özverili ve emek yoğun sürecin karşılığını ne yazık ki alamadık. Biz bu rüyaya inanmıştık. Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi ile pek
çok alanda gelişmeler gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz. 2020
Olimpiyatına ev sahipliği yapma
hedefiyle özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve hükümetimizin el ele verdiği bu Olimpiyat mücadelesi de bu yolda çok önemliydi. Ülkemiz, Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilecek niteliklere sahip. Adaylık sürecine de, sadece
özel sektörün üzerine düşen görevi yerine getirmesi olarak bakmadık. Eğer Olimpiyatı alabilmiş
olsaydık, Olimpiyatlara ev sahipliği yapan en genç ve ilk Müslüman
ülke olacaktık. Olimpiyatları Orta
Doğu’ya açacak ve iki kıtayı birleştiren tek ülke olarak Olimpik
değerleri gururla taşıyacaktık. Hükümetimiz ve Olimpiyat
Hazırlık Komitesi de adaylık sürecinde son derece başarılı bir iş çıkardı. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. Ülkemize, milletimize ve bölgemize çok fazla katma
değer sağlayacağına inandığımız
ve İstanbul’a yakışacak Olimpiyat
ev sahipliğinin bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum. Burada
söylemeden geçemeyeceğim.
Ülkemizi ayrıştıran pek çok konu
varken, neredeyse hiç denilecek
bir oranda milli hedeflere sahibiz.
Herkesin altına imza atacağı, kol
kola yürüyeceği milli hedeflerimiz olmalı inancındayım. Sporun
ayrıştırıcı bir unsur olmaktan çıkarak, bizleri ortak bir amaç
için bir araya getiren bir unsura
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take an important step in that direction by transforming sports
from being a factor dividing us
to an element uniting us around
a common goal. That’s why I attach so much importance to our
Olympic aspirations.”
We are talking about a goal
that was not reached in five
attempts. What must be done
henceforward? What are
your recommendations?

dönüşmesini sağlayarak bu yolda önemli bir adım atabileceğimize inanıyorum. Bu nedenle de
Olimpiyat rüyamızın bir gün gerçekleşmesini çok önemsiyorum.”
Beş kez denenen,
sonuncusunda finalde
kaybedilen bir amaçtan
söz ediyoruz. Bundan
sonra ne yapılmalı,
neler öngörüyorsunuz?
“İstanbul’un 2020 Olimpiyat şehri olamaması elbette üzücü. Ancak
bunu beşinci kez kaybedilen bir
mücadele olarak görmemek lazım... Ülke olarak özel sektörü, hükümeti, sivil toplum kuruluşları, sporcuları ve halkı ile topyekûn
desteklenen ilk adaylık süreci oldu.
Dolayısıyla bu süreci diğerlerinden
ayrıştırmak gerekir. Ben, adaylık sürecinin sonunda yaşananı
bir yenilgi gibi değil; tam tersi ülke
olarak spor alanında elde edeceğimiz başarıların başlangıcı olarak
görüyorum. Bu süreçten elde edilen tecrübeler ve kurulan işbirliği
modelleri ile Olimpiyat rüyası gerçekleştirebilir. Bundan sonra yapılabilecekler konusunda ise şunları söyleyebilirim:

2023, the hundredth anniversary of the founding of our Republic.
This Olympic struggle to win the
2020 Games, in which our government, private sector and NGOs
worked hand in hand, was important in that sense. Turkey
does have the qualifications to
host the Olympic Games. Turkey
would have been the youngest
and first Moslem country to host
the games, if we were successful. We would have opened the
Middle East for the Olympics and
would be upholding the Olympic
values proudly as the only country in the world connecting two
continents. I think our government and the İstanbul Olympic
Bidding Committee did a very
good job during the candidature. I
congratulate all who have taken
part. I believe that one day soon
İstanbul will host the Olympic
Games which will create enormous added value for the country,
the nation and the region. I have
to say here that where there are
so many issues dividing as, there
are only a few that unites as a national goal. We must have national goals that everyone shares and
walk arm in arm. I trust we can

“It sure is saddening that
İstanbul is not yet an Olympic
City. But we mustn’t regard it as
a cause lost five times. We must
dissociate the candidacy for 2020
from the others, as this was the
first candidacy supported by all;
the government, private sector,
NGOs, athletes and people. I don’t
see the result as a defeat; on the
contrary, I regard it as a start for
many future achievements of our
country in sports. We can realize
our Olympic dream with the experiences gathered during the process and cooperation models established therein. Let me list what
we must be doing from now on:
• We definitely must not lose the
momentum and motivation we
have achieved during the candidacy period.
• If becoming one of the major players in the global economy is among our country’s long
term goals, then we must seek for
a similar development in sports
as well.
• When we look at the developed
countries, we see that they all
have long term sports policies
and achieve significant successes. If we are to model our roadmap on successful examples, I
think we will clearly know the
things to do next. For example; as
it was the case with UK and some
other countries, we can start implementing our own ‘Sports and
Athletes Development Plan’ as if
we have already won the right to

even antagonizing factor rather than
being a unifying one. That’s one
of the major problems we face in
sports. It is thought-provoking and
even saddening.

• Adaylık sürecinde yakalamış olduğumuz ivme ve motivasyonu
kesinlikle kaybetmemeliyiz.
• Ülkemizin uzun vadeli hedeflerinde, global ekonominin önemli oyuncularından biri olmak
var ise; benzer gelişimi sporda
da sağlamalıyız.
• Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman; uzun vadeli bir spor politikaları olduğunu ve dikkate değer başarılar sağladıklarını görüyoruz. Başarılı örnekleri kendimize yol haritası olarak alırsak; yapılması gerekenlerin net olduğunu
düşünüyorum. Örneğin, Olimpiyat
adaylık yarışını kazanmışçasına, İngiltere ve benzeri bazı ülkelerde olduğu gibi bir ‘Spor ve
Sporcu Gelişim Planı’nı uygulamaya başlayabiliriz.
• Farklı örnekleri başarıya götüren nedenler ortaya konursa ve
Türkiye mozaiğinde harmanlanırsa
bize en uygun spor modeli rahatlıkla geliştirilebilir.
• Diğer yandan, Olimpik ruhu benimseyerek yetişen yeni nesiller yaratma yolunda; ülkemizi gururla temsil eden sporcuların yetiştirilmesi için çalışmaya devam edilmeli.
• Bu yolda en önemli adım;
Türkiye’de sporcu havuzunu genişletebilmek ve geliştirebilmek. Spor
Bakanlığımızın bu alanda önemli projeleri var. Devletin sağladığı teşvik modelleri ile sürece özel
sektörü daha çok dahil etmek de
atılabilecek önemli adımlardan.
Burada devlet, sivil toplum örgütleri yani federasyonlar ve özel sektörün üçlü işbirliği şart. Spora yatırım projeleri bu üçlü sacayağı üzerine kurulmalı.”
Sporumuzun önemli temel
sorunları nelerdir, bunları
aşabilmek için neler önerirsiniz?
“Temel sorunlar açısından bakacak olursak;
• Her fırsatta Türkiye’nin birleştirici unsurlara ihtiyacı olduğunu

• For this reason that I think we must
grasp the essence of fair play spirit and I fully support all efforts in
that direction.

vurguluyorum. Maalesef gelinen
noktada ülkemizde spor dahi birleştirici unsur olamıyor. Bugün
sporun birleştirici olmak yerine ayrıştıran, hatta düşmanlaştıran bir hale geldiğini maalesef görüyoruz. Bu bence sporun günümüzün en temel sorunlarından
biri ve oldukça düşündürücü, hatta üzücü...
• Bu nedenle de fair play ruhunun özünü anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve
bunun oluşturulması için yapılan tüm çabaları da sonuna kadar destekliyorum.
• Yıkıcı değil yapıcı eleştiriye açık
olmak zorundayız. Yeni sorunlar
oluşmasını önlemek için ise, her
şeyden önce, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyin başkasına da yapılmamasını istemek iyi
bir başlangıç olur.
• Ülkemize özel bir spor modelinin
bulunmayışı bir diğer sorun olarak
karşımıza çıkıyor.
• Tabana yayılmamış ve insanların
hayatının bir parçası haline gelememiş olan spor anlayışı da Türk
sporunun en öncelikli sorunlarının başında geliyor. Bu anlayış ve
yaklaşımı ivedilikle değiştirmemiz gerekiyor.

organize the Games.
• We can easily develop our own
sports model by studying the factors leading to success in other countries and blend them in
Turkey’s mosaic.
• On the other hand, we must continue with our endeavours towards raising young generations
who have assimilated Olympic
spirit and athletes to represent us
proudly in the international arena.
• Expanding and developing the
athletes pool in Turkey would
be one of the most important
steps to be taken in that direction. Ministry of Youth and Sports
do have important projects in this
field. Another step would be to incorporate the private sector into
the process through securing incentives by the government. Here
we need a tripartite cooperation
between the government, private sector and the sports federations as NGOs. All sports related
investments should be built upon
such trivet.”
What are the basic
problems in our sports?
What would you suggest to
overcome those?

“From my standpoint, the basic
• Doping gerek yarattığı tartışmalar difficulties would be;
gerekse de Türk sporunun ulus• I emphasize on every occasion
lararası arenada imajını tahrip etthe importance of Turkey’s need
mesi açısından bir diğer önemfor unifying factors. Unfortunately
li sorun.
even sports cannot be a unifying factor at the present state of
• Burada belirtmeden geçemeyeaffairs. Regrettably we see that
ceğim; spor basını da tüm bu sorunların gündemde uzun süre
sports can be a factionalising,

• We must be open to constructive
criticism. Not doing anything that
you don’t want to be done to you
would be a good start in preventing
new problems.
• Absence of a specific sports model
is another issue.
• Another top priority problem that
has to be urgently reversed is the
sense sport, not-widespread, that
has not become a part of everyone’s life.
• Doping is another issue that is creating dispute and harming Turkey’s
image in the international arena.
• I must also state here that the
sports media, regrettably, is not being sufficiently helpful in retaining
such problems and issues on the
agenda and making progress in the
right direction. Adoption of a fairer
and solution-focused sense of publishing would be for the benefit of all.
I am confident that we can make
rapid headway, once we adopt solution oriented approaches towards
the problems. My suggestions
would be;
• We must disseminate sports culture and expand our pool of athletes. We can raise elite athletes only
by picking them up from a vast pool
and putting them under the tutelage
of informed and successful coaches.
• We can make headway in many
matters from the educational system to regulations, from governmental rewarding mechanisms to
private sector incentives. Thusly,
the private sector will eagerly and
faithfully be able to assume more
responsibility and pioneer and
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kalması ve iyi yönde ilerleme kaydedilememesi noktasında maalesef yeterince fayda sağlayamıyor. Daha adil ve sorun değil çözüm odaklı, sporumuzun gelişimine iyi yönde hizmet eden bir yayın
anlayışının benimsenmesi herkesin faydasına olacaktır.
Sorunlara çözüm odaklı yaklaşıldığında çok hızlı ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Önerilerimi
şöyle sıralayabilirim:
Sporcu havuzunu genişletmeli ve
spor kültürünü genele yaymalıyız. Elit sporcular ancak geniş bir
havuzdan elenerek; başarılı ve bilinçli antrenörler eğitmenliğinde yetişebilir.
• Eğitim sisteminden regülasyonlara, Türk sporundaki ödül mekanizmalarından tesislerin doğru
kullanımına, özel sektör teşvik sistemlerine kadar pek çok konuda
yol alınabilir. Böylece özel sektör
de şevkle ve inançla elini taşın altına daha fazla koyacak ve amatör
sporlara kadar farkındalık yaratılması konusunda önemli projeler
yürütülmesine öncülük edecektir.
• Bireysel sporlarda ise sponsorlukların büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bireysel sporculara daha fazla kuruluşun sponsor olarak vereceği destek yurtdışındaki başarılarımızı artıracaktır.
Belediyelerin takım sporlarına yatırım yapmaktansa bireysel sporlara da yatırım yapması gelecekte
uluslararası başarıların elde edilmesine fayda sağlayabilecektir.
• Doping gibi konular da ülke gündemini çok fazla meşgul ediyor.
Bilinçli spor insanları ve doğru
yaptırımlar ile bu sorunun da önüne geçilecektir.
• Son olarak, tribünlerimizde yaşanan çok üzücü olaylar mevcut. Bunları bilinçli ve saygılı bir izleyici kitlesi ile iyileştirmek mümkün. Burada spor basınına da çok
iş düşüyor.”
Uluslararası alanda temsil
gücümüzü yeterli buluyor
musunuz? Dünyada sporu
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yöneten–yönlendiren tepe
kuruluşlarda yeterince var
olduğumuz inancında mısınız?
“Türk sporunun uluslararası arenada temsiliyet kabiliyetinin her geçen gün arttığına ancak kesinlikle yeterli olmadığına
inanıyorum. Uluslararası arenada
önemli görevlerde bulunan değerli
spor insanlarımız var. Ancak bunlar bir elin parmaklarını geçmiyor.
Daha fazla federasyonda profesyonel yönetici olarak, karar mercilerinde etkili olabilecek spor insanlarımızın sayısının artması Türk sporuna önemli katkılar sağlayacaktır. İstanbul
2020 adaylık süreci de bu anlamda önemli bir ilerlemeye
zemin hazırladı. Madrid gibi
güçlü bir adayı geride
bırakmayı başaran Hazırlık
Komitesi’nin
yönetimindeki önemli isimler bugün
Avrupa ve
Dünya’da
birçok komitede yönetim kademesinde ülkemizi temsil ediyorlar. Türkiye
Milliye Olimpiyat
Komitesi
Başkanı Prof.Dr.
Uğur Erdener‘in
IOC Yönetim
Kurulu Üyeliği ve
Dünya Okçuluk
Federasyonu
Başkanlığı, Turgay
Demirel’in FIBA
Başkanlığı ve
Avrupa Olimpiyat
Komiteleri Birliği
(EOC) Yönetim
Kurulu üyesi Hasan Arat’ın
ülkemizi dünya çapında

increasing each passing day, but
definitely not adequately. We have
esteemed sports persons holding
important offices in internation• Sponsorships are very imporal organizations but they are only
tant in individual sports. If more
a few. An increase in the numinstitutions support them as their
ber of our sports persons servsponsors, the individual athing as professional administraletes will achieve more successtors at the sports federations
es abroad. The investments by
or being influential in the decimunicipalities towards individusion making processes will conal sports rather than team sports
tribute a lot to the Turkish sports.
will help them in attaining interİstanbul’s 2020 candidacy paved
national successes in the future.
the way for an improvement in
• Doping issues over oc- this sense. Top administrators
cupy the agenda. We
of the İstanbul Olympic Bidding
can prevent it by edCommittee that managed to elimucating the athletes
inate a strong candidate like
and other sports perMadrid, are now representing our
sons and implementing country in the managements of
proper sanctions.
many European and World sports
institutions. President of Turkish
• Lastly, deOlympic Committee Prof.Dr. Uğur
plorable inciErdener’s membership in the IOC
dents occur
Executive Board and the presiin our stadia…
dency of World Archery; Turgay
Remediation
Demirel’s presidency of FIBA
could be
Europe, Hasan Arat’s membereducating
ship in the Executive Committee of
the spectathe European Olympic Committees
tors and the
(EOC), these are all indicators of
sports media
the increase in Turkey’s represencan do a lot
tation capacity. I believe more offor that.”
fices like those will be occupied
Do you
by Turkish administrators with
think
the supports of the private secTurkish
tor as well.”
sport
In the recent years,
is well
determined policies are being
implemented in our country
represented
against doping, which might
in the
be called a contemporary
international
disease in sports and
arena? Do you
athletes, and already the
believe we
favourable results are
have adequate
reflected by the numbers.
presence at
How do you regard the matter
the top level
and the activities conducted?
institutions
governing the
“During the 2020 candidacy,
world sports?
while we were trying to explain
our solemnity in combatting dop“I believe that the
ing and the measures we were
representation capacto take, Japanese IOC member
ity of Turkish sport in
Takeda said ‘No Japanese athinternational arena is
lete has ever failed a doping test
undertake important projects
creating awareness in amateur sports.

birçok farklı alanda temsil etmesi önemli gelişmeler yaşandığının bir göstergesi diye düşünüyorum. Özel sektörün de gereken
desteği vermesi ile bu gibi pozisyonların daha sıklıkla Türk yöneticiler tarafından doldurulacağına inanıyoruz.“
Çağımızda sporun ve
sporcunun adeta illeti
haline gelen dopingle savaş
konusunda ülkemizde son
dönemde kararlı bir politika
yürütülüyor ve bunun olumlu
sonuçları şimdiden rakamlara
yansımaya başladı. Siz nasıl
bakıyorsunuz bu konuya ve
yürütülen çalışmalara?
“Biz, Olimpiyata adaylık sürecinde, doping konusundaki ciddiyetimizi ve alacağımız önlemleri anlatırken; Japonya ‘Bizim
spor tarihimizde hiçbir zaman
doping olmamıştır’ açıklaması yapmıştı. Hepimiz için fazlasıyla öğretici ve düşündürücü bir
anı olarak bu açıklama hafızamda yer etti. Maalesef doping sorunu Türkiye’de spor gündemini gereğinden fazla meşgul eden
bir konu. Her şeyden önce, dopingle mücadeleyi; temiz spor koşullarının yaratılması ve doping
yapmayan sporcuların haklarının korunması açısından özellikle önemsiyor ve destekliyorum.
Londra Olimpiyat Oyunları’ndan
sonra özellikle atletizm alanında ülke olarak üzücü olaylar yaşadık. Biliyorsunuz Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi bünyesinde
bağımsız bir Dopingle Mücadele
Komisyonu kuruldu. Her şeyden önce doping konusuna bakış açımızı değiştirmeliyiz. Bu konuyu çok daha geniş bir perspektifte ele almalıyız. Çocuklarımıza
henüz ilkokul sıralarında, hatta daha da önce; iyi–ahlaklı–vicdanlı ve adil insan olma değerlerini aşılamalıyız, çocuklarımızı bu
doğrultuda büyütmeliyiz. Sadece
spor için değil; hayatın tüm alanı, daha iyi bir gelecek, daha iyi
bir Türkiye için bunu sağlamalıyız.

Doğruyu ve yanlışı ayıran her çocuk; bu değerler ile yetiştiğinde gelecekte çok daha adil bir rekabet
ortamı ile karşılaşmamız çok olası. Altyapıdan başlayarak eğitimli
sporcu ve antrenörlerin bu değerler ile yetişmesinin sağlanması ile
de doping konusunda bilinç rahatlıkla oluşacaktır.”
Yönetiminde yer almakta
olduğunuz Koç Holding, kısa
süre önce üç yıl süreyle Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi’nin
ana sponsoru oldu. Bu desteği
verirken sizi etkileyen neydi?
“2020 Olimpiyat adaylığı dönemi beni ve Koç Holding’te bu sürece dahil olan ekipleri fazlasıyla
motive etti. Her şeyden önce o dönemde, bizzat sürecin içinde olmanın avantajlarını gördük. Hazırlık
Komitesi de sporun her alanında profesyonelleşmiş çok değerli isimlerinden oluşuyordu. Beşinci
adaylıkta başarıya bu derece yaklaşmamızı sağlayan bu ekibin sürekliliğinin sağlanması önemliydi.
Hem bu ekibi bir arada tutabilmek;
hem de Olimpiyat Komitesi’nin
gerek yurt içi gerekse uluslararası platformda yapmakta olduğu çalışmaları desteklemek adına
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne
sponsor olma kararı aldık.
TMOK’un ilk ulusal ana sponsoru
olmak ise bizim için ayrı bir gurur.
Ülkemizin yurt dışında temsiliyeti açısından bu kadar önemli bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz
ve bu birlikteliğin Türk sporu adına
önemli gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.”
Uzun süre Fenerbahçe
Spor Kulübü’nde yöneticilik,
asbaşkanlık yaptınız. Halen
1907 Fenerbahçe Derneği’nin
başkanlığını yürütüyorsunuz.
Dolayısıyla sporumuzu
yakından tanıyorsunuz.
Günümüz Türk sporuyla ilgili
düşüncelerinizi önemsiyoruz.
“Genel tabloya baktığımız zaman umut veren unsurlar kadar,

Turkish Olympic Committee both,
in our history.’ I still remember
that didactic and thought-provok- to support its local and internaing announcement. Regrettably
tional activities and to keep this
doping is an issue that over occu- team together. We are very proud
pies Turkish sports agenda. First
to be the first main sponsor of the
and foremost, I attach great imCommittee. We are also very happortance to and support the fight
py to collaborate with such an imagainst doping from the viewportant NGO representing Turkey
point of creating fair sports enabroad and hope that this assovironments and protecting the
ciation will lead to important adrights of clean athletes. We expe- vancements in Turkish sports.”
rienced dispiriting incidents, es- You served Fenerbahça Sports
pecially in athletics, after the
Club as an administrator and a
London 2012 Games. An indevice-president for a long time.
pendent Anti-Doping Commission
You are currently the President
has been established within the
of Fenerbahçe 1907 Association.
Turkish Olympic Committee. First
Consequently you are closely acof all, we must change our viewquainted with the Turkish sports.
point regarding doping and hanWould you share your thoughts on
dle it in a broader perspective. We
modern-day Turkish sports?
must rear and educate our children when they are in the ele“When you look at the whole picmentary school, or even betture, you notice that there are
ter earlier, to become fair, ethiworrisome components as much
cal, just and conscientious peras the promising ones. Above, I
sons. We must do it not only for
tried to explain my suggestions
sports, but for all the walks of life, regarding the problems in defor a better future and a better
tail. To sum up; we do have a very
Turkey. A much fairer competiimportant window of opportunition environment can be attained
ty demographically, yet, we canin future if every child is raised
not make use of it. We can capwith such values. And a generitalize this opportunity, before it
al awareness against doping can turns into a risk, by correct poeasily be achieved if we can only
sitioning of sports for the young
raise athletes and coaches with
population in the long run. There
such values.”
are some good initiatives but I’ve
got question marks whether they
Koç Holding recently
are sufficient. Surely Turkey disbecame the Main Sponsor
plays important success and deof the Turkish Olympic
velopment
in many areas on both
Committee for three years.
national
and
global scales. But as
What affected you to give
we
develop,
world
is developing
this support?
too. Faster development of our
“I and the Koç Holding teams in- adversaries means our lagging
volved in the process were highbehind. We must urgently develop
ly motivated by the course of 2020 our long term sports policy and
candidacy. We noticed the adtake the course that will crown
vantages of being personally inour window of opportunity with
volved in the process. The Bidding more international achievements.”
Committee was comprised of
What do you think of the
very valuable persons, fully prosports
media?
fessionalized in every aspect of
sports. It was important to main“You will not be surprised
tain the continuity of this team
when I say we have a journalwhich brought us so close to vicism focused solely on football. Let
tory. We decided to sponsor the
alone the sports like swimming,
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yukarıda bahsettiğim gibi endişeye sevk edecek sorunlarımız
da var. Sorunlara ilişkin önerilerimi detaylıca aktarmaya çalıştım. Özetleyecek olursam, çok ciddi bir demografik fırsat penceresi
var ancak kullanamıyoruz. Ülkemiz
açısından fırsat penceresi tehlikeye dönüşmeden; fırsat olabilmesi
genç nüfus için uzun vadede sporun doğru konumlandırılması ile
sağlanacaktır. İyi girişimler olsa da;
yeterli olup olmadığı konusunda
soru işaretlerim var. Elbette Türkiye
ulusal ve küresel ölçekte pek çok
alanda önemli gelişmeler, başarılar elde ediyor. Ancak biz gelişirken
dünya da gelişiyor, rakiplerin biznoktada ayrıştıran, hedef gösteren athletics and golf, even basketball
den daha hızlı gelişmesi bizim gebir yaklaşımın bizi bu sonuca göand volleyball cannot enjoy sufride kalmamız anlamına geliyor.
ficient reporting. The indifference
İvedilikle uzun vadeli spor politika- türmeyeceğine inanıyorum.”
towards
amateur sports and athmız oluşturulmalı ve spordaki fırsat
Temsilcisi olduğunuz Koç
letes is completely another matpenceremizi uluslararası başarılar Topluluğu’nun spora verdiği
ter. Not only the news, but even
ile daha fazla taçlandıracağımız bir önemi anlatır mısınız?
the columnists write football-cenyola girmeliyiz.”
“Ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ül- tred articles. True, football is the
Spor basınını
kenin bir parçasıyım. Kendini bu ül- first branch that comes into mind
nasıl buluyorsunuz?
kenin geleceğine adamış, geçmiwhen you talk about sports an“Futbol odaklı bir haberciliğin ol- şini bu ülkeden alan bir topluluywhere but other sports are not
ğun temsilcisiyim. Az önce de vur- and should not be so invisible.
duğunu söylemem şaşırtıcı olmayacaktır sanırım. Bırakın yüzme, at- guladığım gibi sporun ülkemiz için
I know and I understand how valönemli bir değer olduğuna ve bu
letizm, golf gibi sporları; basketuable specialization is in the trade.
bol ve voleybolun bile yeterince ilgi değerin bizi birleştiren bir unsuBut
one can see that focusing only
görmediği bir habercilik söz konu- ra dönüşmesi için mesai harcaon
football
in the newspapers and
su. Amatör branş ve amatör spor- mamız gerektiğine inanıyorum.
the
sports
programmes
in TVs
culara yönelik duyarsızlık ise apay- Ülkemiz gelişiyor, 2023’te dünyaand
making
tabloid
shows
in the
rı bir konu. Sadece haberler de de- nın en büyük 10 ekonomisinden biri
name
of
ratings
are
not
so
benefiolma hedefine birlikte yürüyoruz.
ğil, köşe yazarları da futbol mercial
for
the
development
of
sports
Küresel ekonomide söz sahibi olan
kezli yazıyor. Evet futbol, tüm coğrafyalarda spor denince akla ilk ge- bir Türkiye, aynı başarıyı sporda da concept in the country. If we need
len branş ama diğer spor dalları da sağlamalı. Sporun farklı alanların- some unifying factors and if we
bu kadar görünmez değil, bu kadar da dünyaya anlatacak başarı öykü- claim sport is a candidate to be
one of them, I don’t think at this
lerimiz olmalı. Koç Topluluğu olagörünmez olmamalı... Gazetecilik
point that such divisive approachaçısından meslekte uzmanlaşma- rak ise çok farklı branşlarda bires will take us there.”
nın ne kadar kıymetli olduğunu bili- çok spor faaliyetini, branşı, takıyorum ve önemsiyorum da. Ancak mı destekliyoruz. Uluslararası areCan you tell us about
gazetelerin spor sayfalarının ya da nadaki başarılar ile gururlanıyoruz. the importance Koç Group
televizyonlardaki spor programla- Bildiğiniz gibi yakın zamanda Koç
attaches to sports?
Topluluğu şirketlerinden Arçelik
rının sadece futbola odaklanma“I live in this country. I am a
A.Ş. Beko markasıyla Beşiktaş
sının, reyting adına sansasyonel
part of it. I represent a Group that
programlar yapmanın ülkemizdeki Profesyonel Futbol A Takımı’nı;
takes its roots from its past and
spor anlayışının gelişimi açısından Aygaz A.Ş. Mogaz markasıyla
dedicated to its future. As I’ve emçok da faydalı olmadığını görüyoruz. Beşiktaş Hentbol Takımı’nı, RMK
phasised before, I believe that
Eğer bizi birleştirici unsurlara ihtiMarine A.Ş. ise Beşiktaş Tekerlekli
sport is an asset for the counyacımız varsa ve spor o unsurlarSandalye Basketbol Takımı’nı
dan biri olmaya aday diyorsak; bu
try and that we have to labour
destekleme kararı aldı. Beko
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to evolve it into a unifying factor. Our country is developing and we are walking together towards the goal of becoming one of the 10 countries with
the biggest economy by 2023.
Turkey, having a say in the global economy, must achieve the
same success in sports as well.
As the Koç Group, we support
many sport branches, activities and teams. We take pride in
our international achievements.
As you probably know, recently Koç Group companies Arçelik
A.Ş. decided to support Beşiktaş
Professional Football Team with
its Beko brand, Aygaz A.Ş. decided to support Beşiktaş Handball
team with its Mogaz brand and
RMK Marine A.Ş. decided to
support Beşiktaş Wheelchair
Basketball Team. Beko brand,
besides being the sponsor of
the Turkish League together
with many important European
leagues, is the proud top sponsor of FIBA European Basketball
Championships and FIBA World
Basketball Championships. I am
proud of the sponsorship agreement Beko signed with the legendary club FC Barcelona and
consider it as an international success. As the main sponsor of the Turkish University
Sports Federation, we annually host over 22,000 athletes in 46

markamız ile bugün Türkiye Ligi
ve Avrupa’nın birçok önemli ligine sponsor olmanın yanı sıra FIBA
Avrupa Basketbol Şampiyonası
ve FIBA Dünya Şampiyonası’nın
da ana sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz. Beko’nun efsane kulüplerden FC Barcelona
ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasını ise uluslararası bir başarı olarak görüyor, gurur duyuyorum. Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu’nun ana sponsorluğunda Koç Fest ile her yıl 185 üniversiteden 22 bin sporcunun 46
branşta mücadelesine ve heyecanına ortak oluyoruz. Tofaş Spor
Kulübü’nün basketbol yatırımları, Koç markası ile yelken branşında verdiğimiz bireysel sporcu
destekleri, Yapı Kredi ve Ford’un
uluslararası spor organizasyonları sponsorlukları Ve Grundig’in
voleybola verdiği büyük desteğin,
Topluluğumuzun spora verdiği değerin önemli örnekleri olduğunu
düşünüyorum. Toplumda her yaştan ve her kesimden insanın sporu amatör ya da profesyonel olarak yapmasını, yapamasa da takip
etmesini, bir renge gönül vermesini çok kıymetli buluyorum.”

sponsorships of Yapı Kredi Bank
and Ford, Grundig’s support
for volleyball are important examples how our Group values
sports. I value personally the involvement of people of all ages
and segments in amateur or
professional sports, or even following the sports.”
Not talking about
Fenerbahçe in an interview
with you on sport would be
a shortcoming. Knowing and
respecting your sensitivity
on the subject, I would
like to ask you just one
question: How do you see
Fenerbahçe’s future? What
awaits Fenerbahçe?

Sizinle spor üzerine
gerçekleştirilen bir röportajda
Fenerbahçe’den söz etmemek
doğrusu eksiklik olur. Bu
konudaki hassasiyetinize de
saygı duyarak sadece şu soruyu
yöneltmek istiyorum; ‘Nasıl
görüyorsunuz Fenerbahçe’nin
geleceğini? Fenerbahçe’yi
gelecekte neler bekliyor?’
“Bu soruya, bir Fenerbahçeli olarak, sadece Fenerbahçe üzerinden cevap vermek yerine, bir sporsever olarak yanıt vermeyi tercih ederim. Yakın geçmişte yaşananlar bir kez daha gösterdi ki,
100 yılı aşan bir tarihe sahip olan
Fenerbahçe’nin çok özel bir taraftar kitlesi var. Dirayetli tavırları, kulübün geçmişine ve bugününe olan sadakat ve bağlılıkları ülkemiz spor tarihi açısından ders
niteliğinde bir duruş ortaya koydu.

Fenerbahçe taraftarının bu gönül
birliği, Fenerbahçe’nin bugününe
ve geleceğine olan inancımızı daha
da güçlendirdi. Fenerbahçe’yi çok
farklı alanlarda başarılarla dolu
aydınlık bir gelecek beklediğine
yürekten inanıyorum.”

branches, coming from 185 universities and share their thrill with
Koç Fest. I think that Tofaş Sport
Club’s investments in basketball,
our supports for the individual
athletes in sailing with Koç brand,
international sports organizations

“I would like to answer this
question not as a Fenerbahçe
member, but as a sports fan.
Recent developments showed
once again that Fenerbahçe,
with a history well over hundred years, has a very special
supporter base. With their loyalty and dedication to the past and
the present of the club and with
their astute attitudes, they displayed a standing that set an exemplary teaching for our sports
history. This fraternity of the supporters strengthened our faith in
Fenerbahçe’s present and future.
I sincerely believe that a bright
future, full of great achievements in different fields, awaits
Fenerbahçe.”
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Tarihin İlk Avrupa Oyunları’na Doğru

Towards the Inaugural European Games

12-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Avrupa’nın
ilk kıtasal oyunları için geri sayım sürüyor. Altı binden fazla sporcunun 20 spor dalı ve 29 disiplinde
katılacağı yarışmalarda toplam 253 madalya dağıtılacak. Türkiye, oyunlara şimdiden 11 dalda 70’in
üzerinde sporcuyla katılmayı garantiledi. Oyunların biletleri internet üzerinden satışa çıkarken, basın
akreditasyon süreci başladı. 1. Avrupa Oyunları’nın Türkiye’de ulusal yayın hakkını NTV Spor aldı.
The countdown continues for the 2015 Baku European Games, the inaugural continental games of Europe,
which will be organized during 12-28 June 2015 in the capital city of Azerbaijan, Baku. With 253 medals to
be won in the Games, more than six thousand athletes shall compete in 20 sports and 29 disciplines. Turkey
has already guaranteed participation with some 70 athletes in 11 sports. Tickets are on for sale and press
accreditation process has been opened. NTV Spor wins the national broadcasting rights of the 1st European
Games.
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A

vrupa’nın ilk kıtasal oyunları olma özelliğini taşıyan
2015 Bakü Avrupa Oyunları 12-28
Haziran 2015 tarihleri arasında
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
düzenlenecek. Altı binden fazla
sporcunun 20 spor dalı ve 29 disiplinde katılacağı yarışmalarda
toplam 253 madalya dağıtılacak.
20 sporun 16’sı Olimpik sporlar.
29 disiplinden 3x3 basketbol, plaj
futbolu, akrobatik cimnastik, aerobik cimnastik ve karate dışında kalan 24’ünü Olimpik disiplinler oluşturuyor.
Sporcular, oyunlar süresince
aşağıda belirtilen spor dallarından Rio 2016 kotalarına yönelik
puan alma şansına sahip olacak:
Okçuluk, plaj voleybolu, voleybol, bisiklet, taekwondo (sıralama puanları), atletizm, yüzme
(baraj), atıcılık (her 15 dalın birincisi otomatik olarak kota alacak),
masa tenisi (erkek ve kadın ferdi müsabaka birincileri otomatik
olarak kota alacak), triatlon (erkek ve kadın müsabaka birincileri otomatik olarak kota alacak),
boks (2015 AIBA Dünya Boks
Şampiyonası ve sonrasında Rio
2016 için kota), güreş (Rio 2016
eleme sisteminin ilk ayağı olan

2015 Dünya Şampiyonası’na sadece Bakü 2015’e iştirak edecek
güreşçiler katılabilecek)
2015 Bakü Avrupa Oyunları programında yer alan spor dalları
ise şöyle:
Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol 3x3, bisiklet (BMX, dağ bisikleti, yol bisikleti), boks, jimnastik (aerobik, akrobatik, artistik, ritmik, trambolin), eskrim,
güreş, judo, kano sprint, karate,
masa tenisi, okçuluk, plaj futbolu, plaj voleybolu, sutopu, taekwondo, triatlon, voleybol, yüzme
(yüzme, atlama, senkronize)
Bakü 2015 Avrupa Oyunları’na
sporcularımız 11 dalda katılmayı
garantiledi. Dağılım şöyle:
Boks: 12 sporcu (3 kadın - 51 kg.
Elif Nur Coşkun, 54 kg. Ayşe Taş,
75 kg. Serengül Bayrak; 9 erkek 46-49 kg.1 sporcu, 52 kg.1 sporcu, 56 kg.1 sporcu, 60 kg.1 sporcu, 64 kg.1 sporcu, 69 kg. 1 sporcu, 81 kg.1 sporcu, 91 kg.1 sporcu, +91 kg.1 sporcu), cimnastik:
4 sporcu (Artistik Cimnastik - 3
erkek, 1 kadın),güreş: 24 sporcu (Serbest - 8 erkek, 8 kadın;
Grekoromen - 8 erkek), kano: 5
sporcu (Sprint - 2 erkek, 3 kadın),

2

015 Baku European Games, the
inaugural continental games of
Europe, will be organized in Baku,
the capital city of Azerbaijan, on
12-28 June 2015. With 253 medals
to be won in the Games, more
than six thousand athletes shall
compete in 20 sports, 16 Olympic
and four non-Olympic sports,
and 29 disciplines. Other than
the exciting new disciplines such
as 3x3 Basketball, Beach Soccer,
Acrobatic Gymnastics and Karate,
24 of the 29 are Olympic disciplines.
Athletes in sports listed below will
find qualification opportunities
for the Rio 2016 Summer
Olympic Games:

the Baku 2015 athletes shall
compete at the first leg of the
qualification system for Rio, 2015
World Championships).
Sports and Disciplines in the
programme of 2015 Baku
European Games are:
Shooting, Athletics, Badminton,
Basketball 3x3, Cycling (BMX,
Mountain Bike, Road), Boxing,
Gymnastics (Aerobic, Acrobatic,
Artistic, Rhythmic, Trampoline),
Fencing, Wrestling, Judo,
Canoe Sprint, Karate, Table
Tennis, Archery, Beach Football,
Beach Volleyball, Water Polo,
Taekwondo, Triathlon, Volleyball,
Aquatics (Swimming, Diving,
Synchronised Swimming).

Archery, Beach Volleyball,
Cycling, Taekwondo (Ranking
Turkish athletes who have already
points); Athletics, Swimming,
guaranteed participation in 12
Shooting (The winner in each
sports at 2015 Baku European
of the 15 individual events will
Games are:
automatically receive a quota
Boxing: 12 athletes (3 Women- 51
place); Table Tennis (Winners of
kg. Elif Nur Coşkun, 54 kg. Ayşe
the men’s and women’s singles
Taş,
75 kg. Serengül Bayrak; 9 Men
events will automatically qualify);
- 46-49 kg.1 athlete, 52 kg.1 athlete,
Triathlon (Winners of the men’s
and women’s event will gain direct 56 kg.1 athlete, 60 kg.1 athlete,
64 kg.1 athlete, 69 kg. 1 athlete,
qualification); Boxing (2015 AIBA
World Boxing Championships and 81 kg.1 athlete, 91 kg.1 athlete,
Final World Olympic Qualifying
+91 kg.1 athlete), Gymnastics: 4
Event in 2016); Wrestling (Only
athletes (Artistic Gymnastic- 3
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okçuluk: 2 sporcu (1 erkek, 1 kadın), yüzme: 12 sporcu (6 erkek,
6 kadın), atlama: 1 erkek sporcu,
basketbol: 8 sporcu (3X3 basketbol - 1 erkek takımı, 1 kadın takımı), voleybol: 24 sporcu (1 erkek takımı - 1 kadın takımı), Plaj
Voleybolu: 2 sporcu (1 erkek takımı); görme engelliler judo: 2
sporcu (2 kadın - 57 kilo Şerife
Köseoğlu ‘Gülhan Kılıç - yedek’, 1 erkek - 90+ kilo İbrahim
Bölükbaşı), sambo (gösteri sporu): 1 erkek sporcu, 74 kilo)

Oyunların Maskotları
‘Ceylan’ ve ‘Nar’
Bakü 2015 Avrupa Oyunları’nın
resmi maskotları belli oldu.
Azerbaycan’ın doğasından ve mirasından ilham alınarak belirlenen
maskotlar ‘Ceylan’ ve ‘Nar’ ülkenin gururlu tarihini ve umut dolu
geleceğini yansıtıyor. Azerbaycan
Gençlik ve Spor Bakanı ve Bakü
2015’in İcra Kurulu Başkanı Azad
Rahimov, “Dünyaya Ceylan ve Nar
68 Olimpiyat Dünyası

sembollerini tanıtmaktan son
derece memnunuz ve onların
Avrupa Oyunları açılış etkinliğinin
heyecanını yansıtacağını umuyoruz.Bakü 2015 sembolleri olarak
onlar Azerbaycan’daki yeni sporsever neslinin ilham kaynağı olacak, onları heyecanlandıracak ve
eğlendirecektir. Önümüzdeki aylarda bu semboller şehrimizin
ve ülkemizin her tarafında göze
çarpacaktır”dedi.

Men, 1 Woman), Wrestling: 24
athletes (Free Style - 8 Men, 8
Women; Creco Roman - 8 Men),
Canoe: 5 athletes (Sprint - 2 Men,
3 Women), Archery: 2 athletes
(1 Man, 1 Woman), Swimming:
12 athletes (6 Men, 6 Women),
Diving: 1 athlete. Man, Basketball:
8 athletes (3X3 Basketball - 1
Men’s Team, 1 Women’s Team),
Volleyball: 24 athletes(1 1 Men’s
Team, 1 Women’s Team), Beach

Volleyball: 2 athletes (1 Men’s
Team); Blind Judo: 2 atletes (2
Women - 57 kg. Şerife Köseoğlu
‘Gülhan Kılıç - substitute’, 1 Man – +
90 kg. İbrahim Bölükbaşı), Sambo:
1 Male athlete, 74 kg.)

Official Mascots of the
Games: ‘Jeyran’ and ‘Nar’
Official mascots of Baku 2015
European Games have been
unveiled. Inspired by Azerbaijan’s
nature and heritage, ‘Jeyran’ the
Gazelle and ‘Nar’ the pomegranate
reflect both the country’s proud
history and promising future.
Azerbaijan’s Minister of Youth
and Sport and Chief Executive
Officer of Baku 2015 Azad Rahimov
said: “We are extremely happy to
introduce Jeyran and Nar to the
world and we hope that they will
come to represent the excitement
of the inaugural European Games.
As symbols of Baku 2015, they
will inspire, excite and entertain
a new generation of sports fans

Azerbaycan’da koruma altındaki hayvan türlerinden ‘Ceylan’, ülkedeki doğal güzelliklerin, lütuf
ve saflığın sembolü olarak gösteriliyor. Güneşi seven ve ‘neşeli’
anlamına gelen ‘Nar’ ise Bakü’ye
yakın Göyçay şehrinde yetiştirilen bir meyve türü. ‘Nar’ aynı zamanda Azerbaycan folklorunda
birliği sembolize ediyor.

Çırağan Sarayı’nda
Tanıtım Gecesi
2015 Avrupa Oyunları için
İstanbul’da tanıtım resepsiyonu
yapıldı. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona, Haydar
Aliyev Vakfı Başkanı, UNESCO
ve İslami Eğitim Bilim ve
Kültür Teşkilatı’nın (ISESKO)
İyi Niyet Elçisi ve Bakü 2015 1.
Avrupa Oyunları Organizasyon
Komitesi Başkanı, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
eşi Mehriban Aliyeva, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç ile Azerbaycan Gençlik
ve Spor Bakanı Azad Rahimov
katıldı. İstanbul Valisi Vasip
Şahin, Uluslararası Olimpiyat

Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu
in Azerbaijan and will be visible
Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat
around the city and the country in
Komitesi (TMOK) Başkanı Prof.
the coming months.”
Dr. Uğur Erdener, Azerbaycan’ın
‘Jeyran’, a word for gazelle in
Ankara Büyükelçisi Faig
Azerbaijani, is a symbol of natural
Bağırov, Azerbaycan’ın İstanbul
beauty, grace and purity. The
Başkonsolosu Hasan Zeynalov
gazelle is a protected species
ve spor dünyasından kalabalık bir
in Azerbaijan. ‘Nar’, a word for
davetli grubu tanıtımda yer aldı.
pomegranate in Azerbaijani, is
Açılış konuşmasını yapan Aliyeva, known as a sun loving, playful
Azerbaycan ile Türkiye’nin dostfruit growing up around the
luk ve kardeşlik bağlarına vurgu
city of Goychay near Baku.
yaparak, iki ülke arasındaki sos- ‘Nar’ also symbolizes unity in
yal, kültürel, ekonomik ve siyaAzerbaijani folklore.
si dayanışmayı anlattı. Spora ve
sporculara büyük yatırımlar yaPromotional Reception at
pıldığını aktaran Aliyeva, Azeri
Çırağan Palace
gençlerin spor alanında kendileThe promotional reception of Baku
rini kanıtlayabildiğini ifade etti.
2015 European Games was held
in İstanbul. The reception at the
Azerbaycan’ın farklı spor dallaÇırağan Palace was attended by
rında dünya çapında yer edinMrs Mehriban Aliyeva, Azerbaijan
diğini vurgulayan Aliyeva,
First Lady, President of Heydar
“Azerbaycan’da artık dünyaAliyev Foundation, Goodwill
da yapılan spor organizasyonlaAmbassador of United Nations
rı üst düzeyde gerçekleştiriliyor.
Educational, Scientific and Cultural
Oyunlara altı binden fazla sporcu
katılacak ve 20 dalda müsabaka- Organization (UNESCO) and
Islamic Educational, Scientific and
lar yapılacak. 1. Avrupa Oyunları,
Cultural Organization (ISESCO) and
Avrupa’nın spor tarihinde yeni
President of the Baku 2015 First
bir sayfa açacak ve gelecek

European Games Organization
Committee, Akif Çağatay Kılıç,
Turkey’s Minister of Youth and
Sports and Azad Rahimov, Minister
of Youth and Sports of Azerbaijan.
Governor of İstanbul Vasip Şahin,
Turkish Olympic Committee
President and IOC Executive Board
member Prof. Dr. Uğur Erdener,
Ambassador of Azerbaijan Faig
Bagirov and Azerbaijan’s Consul
General to İstanbul Hasan
Sultanoğlu Zeynalov, Servet
Yardımcı Vice-President of the
Turkish Football Federation, Fatih
Terim, head of the Turkish National
Football Teams and invitees from
sports, culture, political and
business circles of Turkey were
also present at the reception.
Highlighting the friendship
and brotherhood ties between
Azerbaijan and Turkey in her
opening speech, Mrs Mehriban
Aliyeva referred to the political,
economic, social and cultural
solidarity between the two
countries. Stating that huge
investments have been made
and Azeri youth have been able
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organizasyonların seviyesini belirleyecek. Oyunları iyi bir şekilde
geçirmeyi düşünüyoruz ve bunun
için gereken her şey yapılıyor. Çok
güçlü bir program çerçevesinde
çalışıyoruz. Uluslararası spor federasyonları ile ilişkilerimiz üst
düzeyde. Onların yardımından
faydalanıyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç da, Türkiye’nin
uluslararası organizasyonlarda kazandığı tecrübeleri Azerbaycan ile paylaşmaya ve
her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Bakan
Kılıç, Türkiye ve Azerbaycan’ın
‘Bir millet, iki devlet’ ilkesiyle birbirlerine olan yakınlığını dünyaya ilan eden iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, “Avrupa
Oyunları’nın ilkinin Bakü’de yapılacak olmasından dolayı büyük
bir heyecan duyuyoruz. Bu oyunlara sanki Türkiye’de yapılıyormuş yaklaşımı içindeyiz. Daha
önce Türkiye’deki uluslararası organizasyonlarda edindiğimiz tecrübeleri, her zaman ve ne zaman isterseniz sizinle paylaşmaya ve size her konuda destek olmaya hazırız. Avrupa Oyunları’nın
birincisinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve Azerbaycan’da yapılacak bu oyunların spor tarihine başarı nişanesi olarak geçmesi için elimizden gelen her şeyi
yapacağız. Mevkidaşım Rahimov
ile yakın zamanda bir araya gelerek birçok konuyu değerlendireceğiz. Kendisiyle paylaşıp beraberce yapmak istediğimiz önemli projeler ve yatırımlar var. Biz bir
olmaya devam edeceğiz. Rabbim
can Azerbaycan’ın bu zorlu ve güzel yolculuğunda yardımcısı olsun. Önümüzdeki sene haziranda
Bakü’de düzenlenecek bu oyunlar, dünya spor etkinlikleri tarihine büyük bir başarı olarak yazılır”
diye konuştu.

Biletler Satışa Çıktı
12-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti
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Bakü’de düzenlenecek olan 1.
Avrupa Oyunları’nın biletleri satışa çıktı. Oyunlar için www.tickets.baku2015.com/keyclients linkinden yararlanarak bilet alınabiliyor.
Bakü 2015 Avrupa Oyunları
Organizasyon Komitesi, oyunların uluslararası yayınını
Türkiye’den NTV Spor ile gerçekleştirecek. Bu konuda gerekli protokolün imzalandığı
Bakü Avrupa Oyunları Yürütme
Komitesi tarafından açıklandı. Yapılan anlaşmaya göre,
NTV Spor oyunları günde yedi
saat boyunca televizyon, internet ve mobil platformlarla yayınlayacak. Yedi saatin büyük
bölümünde canlı yayın yapılacak. Açılış ve kapanış törenleri
de canlı yayınlanacak ve bu kısımların ayrıca özet paketleri de
mevcut olacak.
Organizasyon Komitesi ayrıca Arap Ülkeleri Yayın Birliği
(ASBU) ile geniş kapsamlı bir yayın anlaşmasına vardı. Bu anlaşma ile 1. Avrupa
Oyunları’nın Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’daki 20 ülkede yayını sağlanacak. Anlaşmaya göre ASBU,
üye yayıncı kuruluşları vasıtasıyla 17 gün sürecek Avrupa
Oyunları’nı özet paketler de dahil olmak üzere şifresiz olarak Arapça canlı yayınlayabilecek. Yayınlar; Cezayir, Bahreyn,
Jibuti, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt,
Lübnan, Libya, Moritanya, Fas,
Umman, Katar, Suudi Arabistan,
Somali, Sudan, Suriye, Tunus,
Birleşik Arap Emirlikleri ve
Yemen’de yapılacak.

to prove themselves in sports
where Azerbaijan has gained her
global place in different sports,
Aliyeva said “Many global sporting
events are now being organized
at a very high level in Azerbaijan.
Over 6.000 athletes will participate
at the 1st European Games where
competitions in 20 sports will be
held. These Games will turn a
new page in the sports history of
Europe and shall determine the
level of future organizations. We
plan to organize the Games in a
best possible manner and doing
our best for that purpose. Our
relations with the International
Federations are top-level and we
enjoy their support.”
Minister of Youth and Sports Akif
Çağatay Kılıç affirmed that Turkey
is ready to share its gathered
experience in international
organizations and is always ready
to support Azerbaijan in every area.
Minister Kılıç, stating that Turkey
and Azerbaijan are two brother
countries that have declared their
close ties to the world with ‘One
Nation-Two States’ principle, said
“We are indeed very excited that
the first European Games will be
organized in Baku. Same as if they
were organized in Turkey... We are
ready to share our experiences
in international sporting events
organized in Turkey wherever and
whenever you wish and we are
always ready to support you in
any way we can. We shall do our
utmost for a top-level organization
of the inaugural European Games
in Azerbaijan so that it goes down
into the sports history as a success
story. With my counterpart Minister

Rahimov, we shall get together soon
to evaluate the matter. I will share
with him some important projects
and investments that we believe
we can realize together. May Allah
be on their side for this compelling
yet lovely journey. I hope the Games
that will take place next year in
Azerbaijan goes down into the world
sports history as a great success.”

Tickets are on Sale
The tickets for the 2015 Baku 1st
European Games are on sale.
Tickets may be purchased at www.
tickets.baku2015.com/keyclients.
2015 Baku European Games
Organizing Committee shall
broadcast the inaugural European
Games across Turkey through NTV
Sport. Baku 2015 European Games
Operation Committee (BEGOC) has
announced the signature of the
agreement. The agreement will see
that NTV Spor will provide seven
hours of Games coverage per day
across television, internet and
mobile platforms, with the majority
being live broadcasts. The Opening
and Closing ceremonies will be
broadcasted live and additionally
highlight packages will be available.
BECOG also reached an extensive
broadcast agreement with the
Arab States Broadcasting Union
(ASBU). The significant deal will
see guaranteed coverage of the
inaugural European Games in
20 countries across the Middle
East and North Africa. The
agreement means ASBU will
offer free-to-air live coverage
through its member broadcasters,
with full Arabic commentary
and highlights packages of
the 17 days of competition also
available. The deal ensures
coverage will be available in
Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt,
Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Libya, Mauritania, Morocco, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, Somalia,
Sudan, Syria, Tunisia, United Arab
Emirates and Yemen.

İletişim Seminerine Tugay
ve Ağca Katıldı
Azerbaycan Olimpiyat
Komitesi’nin; spor dalları,
ulaşım, iletişim, medya
işlemleri ve uluslararası yayın
konularının ele alındığı Ekim
ayı başında düzenlenen ilk
iletişim seminerine 62 davetli
katıldı. Seminerde TMOK adına
TMOK Pazarlama ve İletişim
Koordinatörü Zeynep Tugay ile
Haber Türk’ten gazeteci Murat
Ağca yer aldı. Bu kapsamda
ayrıca, yaklaşık 6 bin sporcunun
okçuluk, atletizm, bisiklet,
atıcılık, yüzme, masa tenisi,
taekwondo, triatlon ve voleybol
dallarında 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları’na katılma hakkı
elde etmek için yarışacağı1.
Avrupa Oyunları tesislerine
ziyaretler düzenlendi.

Basın Akreditasyon Süreci
Başladı
Bakü 2015 Avrupa Oyunları’nın
basın akreditasyon süreci de
Aralık ayından itibaren başladı. Tüm basın mensuplarının akreditasyonla izleyebileceği organizasyon için Press Extranet üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor. Organizasyon Komitesi’nden
yapılan açıklamada, kayıtların 6

Bakü Mektubu
Letter from Baku
Bakü’den merhabalar,
2015 yılında Azerbaycan’ın ev
sahipliği yapacağı 1. Avrupa
Oyunları için çalışmalarımız yoğun
şekilde sürüyor. Azerbaycan
ilk kez bu ölçüde büyük bir
organizasyona ev sahipliği
yapacak ve bu büyük tecrübeden
gelecekte faydalanmak
konusunda çok kararlı. Avrupa
Oyunları Organizasyon Komitesi
bünyesinde Oyunlar Akademisi
kuruldu. Akademinin amacı

Cycling, Shooting, Swimming,
Table Tennis, Taekwondo, Triathlon
and Volleyball using the inaugural
European Games as qualification
opportunity for Rio 2016.

Press Accreditation
Process Opened

Mart 2015 tarihinde sona ereceği,
yayın hakkı sahibi televizyon ve
radyo kuruluşlarının akreditasyon yaptırmalarına gerek olmadığı belirtildi.
Extranet, akreditasyon bilgilerinin dışında, Avrupa Oyunları süresince basın mensuplarına açık
tesisler ve sunulacak hizmetler
hakkında bilgiler ile yayın haklarının yanı sıra resim ve videolardan oluşan geniş bir medya kitaplığını da bünyesinde barındırıyor. Basın akreditasyonları için
Press Extranet’e aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor:
http://www.baku2015.com/en/
news/press-extranet

Tugay and Ağca Attended
the Communications
Seminar
Turkish Olympic Committee’s
Marketing and Communications
Coordinator Zeynep Tugay and
Haber Türk journalist Murat Ağca
were a part of the 62-strong
delegation attending Baku’s first
National Olympic Committee
Communications Seminar held
in early October covering sports,
transport, communications, press
operations and international
broadcasting. Venue tours were
arranged for the delegates to
see where 6,000 athletes will
be competing next year – with
athletes from Archery, Athletics,

Baku 2015 European Games has
opened the press accreditation
process in December. All
members of the press are
required to obtain accreditation
to attend the event and they must
first register for access to the
Press Extranet. It was announced
by BECOG that the deadline to
apply is 6 March 2015 and rightsholding television and radio
broadcasters do not need submit
requests for press accreditation.
In addition to accreditation
information, the Extranet also
has important information about
the facilities and services that
will be available to press during
the European Games, as well as
access to an extensive media
library of pictures and videos. The
Press Extranet and information
on where to register can be found
at: http://www.baku2015.com/en/
news/press-extranet

Akif YAZICI
Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi TMOK Gençlik Temsilcisi
TOC Representative and Participant , Baku 2015 European Games Academy’s Graduate Excellence Programme
Hello from Baku,
Our preparations for the 1st
European Games to be hosted by
Azerbaijan in 2015 is in progress.
It is a first time for Azerbaijan to
organize an international sporting event of this magnitude and
Azerbaijan is keenly determined
to benefit from this experience in
the future. The Games Academy
was established by Baku 2015
European Games Operation
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üniversitelerden yeni mezun olan
yüksek potansiyelli gençleri bir
araya getirerek organizasyonları
yönetebilecek profesyonelleri
oluşturmak. Sınırlı sayıda
kontenjanın olduğu bu programda
Azeri gençlerine ek olarak
Avrupa’daki her ülkeden bir
temsilci bulunmakta ve temsilciler
ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri
tarafından seçildikten sonra,
organizasyon komitesince
yeterlilikleri değerlendirilerek
organizasyonda yer almaktalar.
Organizasyon Komitesi
içerisindeki farklı fonksiyonların,
Avrupa Olimpiyat Komitesi,
Uluslararası Spor Federasyonları,
Milli Olimpiyat Komiteleri, Spor
Bakanlıkları gibi birçok farklı
yapı ile koordineli şekilde
nasıl çalışıldığını ve bu denli
karmaşık bir yapıda işlerin nasıl
yürütüldüğünü bizlere aktarmak
programın ana hedeflerinden…
Ofis ortamında iş tecrübesiyle
birinci elden verilmeye çalışılan
bilgiler sürekli devam eden
eğitimlerle pekiştiriliyor.
Bunların yanında kişisel
gelişim seminerleri ve mentör
programları ile donanımı en üst
seviyeye çıkarmak amaçlanıyor.
1. Avrupa Oyunları için altı aydır
Bakü’de bulunuyorum. Hacettepe
Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nden mezun oldum
ve üniversitedeki hocalarım
tarafından bu göreve aday
gösterildim. TMOK’un adaylar
arasından beni seçmesiyle Bakü
serüvenim başladı.
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Buraya geldiğimde beklentilerimin
çok üzerinde bir çevre ile
karşılaştım. Azerbaycan’da
bizleri çok iyi şekilde misafir
etmekte ve her türlü ihtiyacımızı
karşılamaktalar. Ayrıca,
organizasyonda beraber
çalıştığımız yöneticiler 2004
Atina, 2008 Pekin ve 2012 Londra
Olimpiyat Oyunları gibi dünyanın
en büyük organizasyonlarında
görev alan ve organizasyon
yönetimi alanında isim
yapmış profesyonellerden
oluşuyor. Bu durumun bizlerin
gelişimine çok büyük katkı
sağladığını söyleyebilirim.
Azerbaycan genelinde 1. Avrupa
Oyunları’na ev sahipliği yapacak
olmanın heyecanı giderek
yükseliyor. Geri sayımla beraber
kutlamalar da çoktan başladı.
Türkiye ile Azerbaycan’ın kültür
bağlamında birçok benzer yanı
olduğundan, sporcularımızın
kendilerini burada evlerinde gibi
hissedeceğinden eminim. Bana
gösterilen misafirperverliği
referans alarak, Türk
sporcularımızın oyunlar boyunca
Azeri sporcuları kadar destek
göreceğini şimdiden söylemek
mümkün. Uluslararası spor
camiasının gözünün üzerinde
olacağı bu organizasyonda
Olimpiyat takımımızın başarılı
sonuçlar alacağından hiç
şüphem yok. Kendi adıma
ise Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni temsilen Bakü’de
bu görevi üslenmekten oldukça
mutlu ve gururluyum.

Committee (BEGOC). The Games
Academy aims to educate university graduates with high potentials through the Graduate
Excellence Programme and to
raise them as professional managers for organization of major events. University graduates from Azerbaijan and across
Europe, nominated by their
National Olympic Committees
and chosen by BEGOC with regard to their qualifications,
participate in the Graduate
Excellence Programme.
Graduate Excellence
Programme conveys to the
participants education in different functions within the
Operation Committee and how
issues are managed in a complex structure working in coordination with different bodies like European Olympic
Committees, International
Sports Federations, National
Olympic Committees, Ministries
of Sports etc. Core knowledge
in delivering a multi-sport event
and key skills are taught to the
participants by training courses
and hands-on, practical experience in the offices, personal development seminars and mentoring and coaching from experienced persons.
I have been in Baku for the 1st
European Games since last
six months. I am a Bachelor
of Science (BSc), Sports and

Exercise from Hacettepe
University. I was nominated
for the position by my teachers
and chosen by Turkish Olympic
Committee (TOC) and my Baku
adventure started.
I found a much better environment than I anticipated here in
Azerbaijan. People here are really nice hosts meeting all our
needs. The administrators we are
working with are renowned organizational managers who had
also served in 2004 Athens, 2008
Beijing and 2012 London Olympic
Games. I think this contributes a
lot to our personal development.
The excitement of hosting the 1st
European Games is rapidly growing in Azerbaijan. Celebrations
are already taking place as the
countdown continues. I am sure
that Turkey and Azerbaijan share
a lot culturally and our athletes
will feel at home here. Taking
the hospitality shown to me here
as a reference, I can already say
that besides our athletes also
will be supported by the public
throughout the Games same as
the Azeri athletes.
I am confident that Turkish
Olympic team will be successful
in this important organization under the watchful eyes of the international sporting community. On
my own behalf, I am quite happy
and proud to have taken this task
on in Baku, representing Turkish
Olympic Committee.

2015 İslam Halter Şampiyonası Antalya’da
Antalya Will Host 2015 Islamic Weightlifting Championships
İslam Dayanışma Oyunları
Federasyonu’nun (ISSF) genel kurulu 4 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın
Cidde kentinde yapıldı. Genel kurula TMOK Başkan Yardımcısı
ve ISSF Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Usta, Spor Genel Müdür
Yardımcısı ve Türkiye Halter
Federasyonu Başkanı Tamer
Taşpınar ile Türkiye Halter
Federasyonu’ndan bir heyet katıldı. ISSF Başkanı Prens Nawaf Bin
Faisal Bin Fahad Bin Abdülaziz’in
bütün görevlerinden ayrılması sonucu boşalan ISSF başkanlığına Suudi Arabistan Prensi
Abdullah Mossaad Abdülaziz seçildi. Genel kurulda, 2015 İslam
Halter Şampiyonası’nın 1018 Mart 2015 tarihleri arasında
Türkiye Halter Federasyonu’nun
ev sahipliğinde Antalya’da yapılması kararlaştırıldı. Şampiyonaya
ISSF üyesi 53 ülkenin katılması
bekleniyor.

Islamic Solidarity Sports
Federation’s (ISSF) General
Assembly was held on 4th
December in Jeddah, the
Kingdom of Saudi Arabia. TOC
Vice President and ISSF Board
member Nihat Usta, Deputy
Sports Director and President of
Turkish Weightlifting Federation
Tamer Taşpınar and his delegation attended the meeting.
HRH Prince Abdullah Mossaad
Abdülaziz has been elected as
the ISSF President as the former
President Prince Nawaf Bin Faisal
Bin Fahad Bin Abdülaziz had resigned. It was decided by the
General Assembly that Turkish
Weightlifting Federation will host
the 2015 Islamic Weightlifting
Championships on 10-18 March
2015 in Antalya, Turkey. All 53
ISSF member countries are expected to participate at the
Championships.

2016 Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası Ankara’da
2016 World Archery Indoor Championships in Ankara
2016 Dünya Salon Okçuluk
Şampiyonası’na Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye Okçuluk
Federasyonu Başkanı Abdullah
Topaloğlu, 2016 Dünya Salon
Okçuluk Şampiyonası’nı
Türkiye’ye getirmek için
İngiltere’de başarılı bir sunum
gerçekleştirerek şampiyonayı Ankara’ya aldıklarını ifade etti.
Dünya Okçuluk Federasyonu’nun
(WA) Nottingham kentindeki toplantısında adaylık için; İtalya,
Fransa, Almanya ve Kolombiya ile
yarıştıklarını belirten Topaloğlu,
WA yönetiminin karşısına iyi bir
dosyayla çıktıklarını ve çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi. Şampiyonayı Ankara’ya getirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, Dünya
Kupası’nın bir ayağı ile Dünya

Okçuluk Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirmelerinin ve son
yıllarda genç okçuların elde ettiği başarıların bu organizasyonun
Türkiye’ye verilmesinde etkili olduğuna işaret etti. Dünya Salon
Okçuluk Şampiyonası, 28 Şubat 6 Mart 2016 tarihleri arasında ATO
Congresium’da düzenlenecek.

The 2016 World Archery Indoor
Championships were awarded to Ankara. President of
Turkish Archery Federation
Abdullah Topaloğlu said that
they have worked hard to bring
the 2016 World Archery Indoor
Championships to Turkey and
made a successful presentation

during the World Archery
Executive Board meeting in
Nottingham, GBR. Topaloğlu also
added that, competing with Italy,
France, Germany and Colombia
to host the Championships,
Turkey presented a viable candidature file and was rewarded for
its efforts. Being very pleased
with the result, Topaloğlu noted
that successful organizations of
the World Championships and a
stage of the World Cup in Turkey
and the recent achievements of
Turkish archers were all positive factors with influence on
the decision. 2016 World Archery
Indoor Championships will be
organized on 28th February – 6th
March 2014 at ATO Congresium
in Ankara.
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THY Golfü Uçuruyor

THY Flies Golf

Belek’te Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda
düzenlenen Turkish Airlines Open’da Amerikalı
Brooks Koepka 271 vuruşla şampiyonluğa ulaştı.
Avrupa Turu’nda ilk kez zirveye çıkan genç oyuncu 1
milyon 166 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. İkinci raundun
lideri Ian Poulter bir vuruş farkla ikinci olurken, 64 oynayarak
son raundun en iyi skorundan birini yapan Henrik Stenson 274
vuruşla üçüncü sırayı aldı.
Brooks Koepka won the Turkish Airlines Open, organized in
Montgomerie Maxx Royal course in Belek, at 17-under-par 271. Koepka earned
US$ 1,666,600 for his first win in the European Tour. Ian Poulter who led by six after
two rounds was second at 272 and Henrik Stenson, firing the low round of the day,
placed third at 274.

A

ntalya’nın Belek beldesi 1316 Kasım tarihleri arasında Turkish Airlines Open Golf
Turnuvası’na sahne oldu. Avrupa
Turu Final Serisi kapsamında bu
yıl Türkiye’de ikinci kez düzenlenen 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada Amerikalı Brooks
Koepka 271 vuruşla şampiyonluğa ulaştı. Belek’te kariyerinin ilk
şampiyonluğunu yaşayan ABD’li
oyuncu 1 milyon 166 bin dolar
ödül kazandı.
Zirvedeki 13 oyuncunun aralarındaki dört vuruş farkla başladığı turnuvanın final raundu beklendiği gibi büyük heyecana sahne oldu. Üçüncü raundun lideri Wade Ormsby ilk çukurdaki double bogey’nin ardından zirveyi kaybederken, liderlik Marcel Siem, Lee Westwood,
Ian Poulter ve Dany Willett arasında sürekli el değiştirdi. İlk dokuzda dört birdie’ye imza atan
Brooks Koepka, 10. çukurda bir
birdie daha yaparak Ian Poulter’ı
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yakaladı. 13. çukurda müthiş bir
yaklaşma vuruşuyla green’e gelen Amerikalı oyuncu bu çukurda eagle yaparak Poulter’la arasındaki farkı iki vuruşa çıkardı. Poulter, 13’teki birdie’siyle farkı bire indirse de kısa vuruşlarda şansı tutmayınca Koepka’yı yakalamayı başaramadı. Son çukurda yaklaşık 30 cm’den birdie
içi pata atan Poulter bu vuruşu da
kaçırınca İngiliz oyuncunun playoff hayalleri suya düştü. 2014 sezonunda turnuva zaferi bulunmayan Poulter, Turkish Airlines
Open’da da kupa hasretini dindiremedi. Final raundunda geçen yılın şampiyonu Victor Dubuisson’la
birlikte 64 (-8) oynayarak son günün en iyi skorundan birine imza
atan İsveçli Henrik Stenson, 274
vuruşla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Turkish Airlines Open’ın ödül töreni Montgomerie Maxx Royal
Golf Kulübü’nün 18. çukurunda
gerçekleşti. Turnuva şampiyonu

B

elek district of Antalya was
the scene for the Turkish
Airlines Open golf tournament
during 13-16 November 2014.
Brooks Koepka from USA rallied to win the second edition of
the US$ 7 million Turkish Airlines
Open at 17-under-par 271.
Koepka received US$ 1,666,600
for his first win in the European
Tour. Wade Ormsby, Marcel Siem,
Lee Westwood, Ian Poulter and
Dany Willett had a piece of the
lead at different points on the
front in the exciting final round.
After his four birdies in the first
nine, Koepka birdied in 10th to
join Poulter atop the leaderboard. In the 13th Koepka, who
was one group ahead of Poulter,
made eagle to jump to 17-under.
Poulter found a greenside bunker with his approach and got up
and down for birdie, but was one
back. Koepka found the green
with his third, but 2-putted for a

closing at 18th. The Englishman
Poulter had a chance to force extra holes but just missed his tying birdie attempt on the 18th
to end his play-off dreams.
Swedish Henrik Stenson fired
an eight-under 64 for the low
round of the day-together with
last year’s champion Victor
Dubuisson-, but ended in third at
14-under 274.
The awards ceremony took place
on the 18th hole of Montgomerie
Maxx Royal Golf Club course.
American golfer Koepka’s
award was presented by Hamdi
Topçu, Chairman of the Board of
Turkish Airlines, and his cheque
by Spor-Toto General Manager
Mehmet Muharrem Kasapoğlu.
Describing the course as “ firstclass” Brooks Koepka said that
he had a wonderful week in
Belek, as he reached the happy end, competing with the best
players in the world.

Brooks Koepka’ya kupasını THY
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Topçu verdi. Amerikalı oyuncu ödül çekini Spor Toto Genel
Müdürü Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’ndan aldı. Belek’te
unutulmaz bir hafta geçirdiğini belirten Koepka, dünyanın
en iyi oyuncuları ile aynı sahayı paylaştığını ve rakiplerini geçerek mutlu sona ulaştığını söyledi.
Amerikalı oyuncu turnuvanın yapıldığı Montgomerie Maxx Royal
Sahası’nın da dünya çapında olduğunu ifade etti.
Turkish Airlines Open’ın ilk gününü izleyen Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de spor alt yapısına önem
verdiklerini belirten Bakan Akif
Çağatay Kılıç, ”Sporcularımızın kariyer sahibi olması için uluslararası spor müsabakalara katılmasını sağlıyoruz. Bu türlü organizasyonların Türkiye’de gerçekleşmesi ile birçok tanınmış kişiyi buraya çektiğimizi düşünüyoruz. Ünlü
sporcular bu vesile ile Türkiye’ye
gelmeye devam edecek ve böylece gençlerin ilgisi de daha da artacaktır” dedi.
Türkiye’de yapılması planlanan Ryder Kupası ile ilgili çelişkili fikirlerin ortaya atıldığı yönündeki bir soruya da açıklık getiren Bakan Kılıç, “Şu ana kadar bu konu ile ilgili olarak çelişen raporları görmedim. Türkiye
birçok spor organizasyonlarında başarılı olmuş bir ülke.
Kısıtlamamıza dair bir soru işareti

yok. Bu konuda, hükümetin destekleyebileceği hususlar olabilir. 2022’de yapılacak olan
Ryder Kupası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yarışta hiçbir şey bizi durduramayacak. Bu amaca ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda, geri adım atmayacağız ve
bu yarışa gireceğiz. Bu organizasyon Türkiye’de golfün gelişmesi için önemli bir artı olacak”
diye konuştu.
Türkiye Golf Federasyonu
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘Turkish
Airlines Ladies Open 2014’ ile golf
turizmine katkı sağladıklarını
söyledi. Canlı yayınlarla turnuvayı yaklaşık bir milyar kişinin izlediğini tahmin ettiklerini vurgulayan Ağaoğlu, “Türkiye’nin adını bir
kez daha uluslararası alanda başarıyla temsil ettik. Türkiye uluslararası spor camiasında saygın
bir konuma gelmeye başladı. Bu
tür organizasyonları sayısını artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Minister of Youth and Sports Akif
Çağatay Kılıç watched the first
day competitions of the Turkish
Airlines Open and said “The
sports infrastructure is an important issue for us. We help our
athletes to participate at international competitions to build up
their careers. I believe we attract
many famous personalities and
host them in Turkey with such
important events. Their visits to
Turkey will enhance the youth’s
interest in sports.”

Meanwhile, Turkish Youth and
Sports Minister Akif Çağatay Kılıç
told reporters during the tournament that Turkey’s bid to host the
Ryder Cup in 2022 was still in progress. “We will continue to work
on the issue, there is a commitment to host the event and the
Turkish golf world is eager to have
it,” Kılıç said. “Nothing will stop us,
we will not back down from the
target and we will be in the race. It
will be a milestone for the future
of golf in Turkey.”
Turkish Golf Federation President
Ahmet Ağaoğlu stated that they
have contributed to golf tourism
with the ‘Turkish Airlines Ladies
Open 2014’. Highlighting that almost a billion people had watched
the live coverage of the event,
Ağaoğlu said “We represented
Turkey once again successfully
in the international arena. Turkey
has a prestigious standing in the
international sporting community. We shall continue to organize
more events like this.”
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Çocuklar için Çok Özel Bir Proje

A Very Special Project for Kids

Türkiye Atletizm Federasyonu, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için ülkemizde çok önemli
bir çalışmaya imza atıyor. IAAF tarafından geliştirilen ve 7-12 yaş arasına yönelik olarak 196
ülkede uygulanan ‘Çocuk Atletizmi’ projesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yoğun bir program
dahilinde sürdürülüyor. Eski milli atlet, TMOK üyesi ve Atletizm Federasyonunun Çocuk Oyunları
Koordinatörü Necdet Ayaz’ın koordinatörlüğünde yürütülen projeye, IAAF’ın bilgisi dahilinde
eklenen ‘Dopingin Zararları, Çocuk Psikolojisi ve Eski Ama Eskimeyen Şampiyonlar’ bölümlerinin
önemli bir etki yarattığı görülüyor.

Turkish Athletic Federation (TAF) is underwriting a very important programme for our children.
“Kids’ Athletics” programme, developed by International Association of Athletics Federations
(IAAF), oriented towards children of 7-12 years of age and implemented in 196 countries around
the world, is being implemented by TAF in Turkey. The project is coordinated by TAF’s Kids’
Athletics Coordinator Necdet Ayaz, former national athlete and Turkish Olympic Committee
(TOC) member. ‘Harms of Doping’, ‘Child Psychology’ and ‘Old But Ageless Champions’ chapters,
included in the programme with IAAF approval, seem to be registering very well.
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U

luslararası Atletizm
Federasyonları Birliği’nce
(IAAF) hazırlanan ‘Çocuk
Atletizmi’ projesi 2005 yılından
beri 7-12 yaş çocuklara yönelik olarak 196 ülkede uygulanıyor.
Türkiye’de gerçek anlamda 2014
yılında başlayan proje Türkiye
Atletizm tarafından gerçekleştiriliyor. Projenin koordinatörlüğünü eski milli atletlerimizden TMOK
üyesi Necdet Ayaz yapıyor.
Projede eğitim, Çocuk Oyunları
Koordinatörlüğü Eğitim Kurulu’nda
yer alan ve IAAF’tan yeterlilik belgeleri olan Gazi Üniversitesi Beden
Eğitim ve Spor Bölümü Öğretim
Görevlisi Dr. H. Ahmet Pekel ile

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitim
ve Spor Bölümü Okutmanı Ertay
Seyrek tarafından yürütülüyor.
Bu kapsamda ‘Sporcu Sağlığı ve
Dopingin Zararları’ dersi TMOK
Dopingle Mücadele Komisyonu
Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü
Güner, ‘Çocuk Psikolojisi’ dersi ise
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Perican Bayar tarafından
veriliyor. ‘Geçmişine değer vermeyenler geleceklerine yön veremezler’ sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen şampiyon atletler de ‘nasıl başladıkları ve neleri
başardıkları’ konusundaki konuşmalarıyla eğitim sürecine katkıda bulunuyor.

I

Board of Kids’ Athletics TAF
AAF’s Kids’ Athletics programme, created in 2005 and
Coordinatorship. Within this conoriented toward children between
text, the lectures on ‘Harms of
the ages of 7 to 12, is being imple- Doping’ and ‘Athletes’ Health’ are
mented in 196 countries across
delivered by Prof. Dr. Rüştü Güner,
the world. The project is being im- General Coordinator of the Antiplemented in Turkey by Turkish
Doping Commission of TOC where
Athletic Federation under the co‘Child Psychology’ is tutored by
ordination of former national athAssoc. Prof. Dr. Perican Bayar
lete and TOC member Necdet Ayaz. from Ankara University, Faculty of
Sport Sciences.
The education is being given by
IAAF certified lecturers Dr. H.
Some champion athletes conAhmet Pekel from Gazi University, tribute to the educational proSchool of Physical Education and
gramme with their conferences
Sports and Ertay Seyrek from
on ‘how they began and what did
Kocaeli University, School of
they achieve’ in line with the motto
Physical Education and Sports
‘Those who don’t value their past,
who also serve in the Educational
cannot shape their future’.
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14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenen seminere 56
ilden 76 antrenör katıldı. Projenin
‘çocuk uygulamasına’ ise Keçiören
Yunus Emre İlk Öğretim Okulundan
250 öğrenci iştirak ederken, 200
öğrenci de izleyici olarak yer aldı.
27-28 Mayıs 2014 tarihlerinde ‘Dünya Çocuk Günü’ etkinlikleri kapsamında yine Ankara’da Özel
Tevfik Fikret okullarında gerçekleştirilen seminere 72 kursiyer, çocuk uygulamalarına ise 300 öğrenci katıldı, 200 öğrenci ise etkinliği izledi.
10-11 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Aslı Çakır Alptekin Spor
Salonu’nda düzenlenen seminer, 72
kursiyerin yanı sıra ‘çocuk uygulamalarına’ çeşitli okullardan katılan
150 öğrenci ile yapıldı.
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14-15 Haziran 2014 tarihlerinde bu
kez seminerin adresi Konya’nın
Ereğli İlçesi’ydi. Program burada
da 116 kursiyer ve çeşitli okullardan 250 öğrenci ile sürdürüldü.
Proje, Elazığ Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü’nden gelen talep doğrultusunda 27-28 Haziran
2014 günleri Nurettin Ardınçoğlu
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Seminere 367 kursiyer, çocuk uygulamalarına ise çeşitli okullardan
750 öğrenci katıldı.

78 coaches from 56 provinces
attended the seminar within the
‘Kids’ Athletics’ project held in
Ankara on 14-15 May 2014. 250
students from Keçiören Yunus
Emre Primary School attended
the ‘kids application’ where 200
other students were present as
the audience.

Bu tarihten sonra üniversiteler ile
yapılan yazışmalar sonrası ‘IAAF
Çocuk Atletizmi’ projesi aşağıdaki
üniversitelerde devam etti.

The seminar, within the context of ‘World Children’s Day’ activities, held in Ankara at Tevfik
Fikret Schools on 27-28 May
2014 was attended by 72 trainees and 300 students participated in the ‘kids application’ where
200 other students were present
as the audience.

27-28 Eylül 2014 tarihlerinde Erzurum Atatürk
Üniversitesi’ndeki seminere 125
kursiyer, çocuk uygulamalarına
ise İMKB İlkokulu’ndan 250 öğrenci katıldı.

The seminar held, upon the
request of İstanbul Youth
Services and Sports Provincial
Directorate, at Aslı Çakır Alptekin
Sports Hall on 10-11 June 2014
was attended by 72 trainees and

150 students participated in the
‘kids application’.
The address of the seminar held on
14-15 June 2014 was Ereğli district
of Konya. The programme was carried on with 116 trainees and 250
students from different schools.
Upon the request of Elazığ Youth
Services and Sports Provincial
Directorate, a seminar was held
in Elazığ on 27-28 June 2014 at
Nurettin Ardınçoğlu Cultural Centre
with the participation of 367 trainees and 750 students from different schools.
Whereafter the ‘IAAF Kids’
Athletics’ programme was pursued
at the various universities:
The seminar held on 27-28
September 2014 at Erzurum
Atatürk University was attended by
125 trainees and 250 students İMKP
Primary School.

15-16 Ekim 2014 tarihlerinde İzmir
Ege Üniversitesi’ndeki seminer 164
kursiyer, çocuk uygulamaları ise
Nedret İlhan Keten Orta Okulundan
328 öğrenci ile gerçekleşti. 250 öğrenci de uygulamaları izledi.
23-24 Ekim 2014 tarihlerinde Düzce
Üniversitesi’nde düzenlenen seminere 138 kursiyer, çocuk uygulamalarına ise Üskübü İlkokulundan 267
öğrenci katıldı. 200 öğrenci uygulamaları izledi.

TOKİ Köprülü Ortaokulu’ndan 212
öğrenci işktirak etti. Uygulamaları
ayrıca 150 öğrenci izledi. Bu seminerde ‘Eski Ama Eskimeyen
Şampiyonlar’ olarak eski milli atletler Mehmet Çetinel ve Fazlı
Bayram Hadi de yer aldı.

16-17 Kasım 2014 tarihlerinde
Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde
düzenlenen seminer 101 kursiyer
ile yapıldı. Çocuk uygulamalarına
Beytepe İlkokulu’ndan 238 öğrenci katıldı. Bu seminerde ‘Eski Ama
Seminer programı 04-05 Kasım
Eskimeyen Şampiyonlar’ı temsi2014 tarihlerinde Aksaray
len Veli Ballı ve Mehmet Yurdadön
Üniversitesi’nde sürdürüldü. Burada yer aldı.
da 166 kursiyer, çocuk uygulamalarına ise Cumhuriyet İlkokulundan Proje, 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs
341 öğrenci yer alırken, 250 öğrenTürk Cumhuriyeti Atletizm
ci izleyiciydi.
Federasyonu’nun daveti üzeri13-14 Kasım 2014 tarihlerinde
ne Yakın Doğu Üniversitesi’nde
Adana Çukurova Üniversitesi’ndeki gerçekleşti. Seminere 201 kurseminer, 58 kursiyer ile yapıldı.
siyer, çocuk uygulamalarına
ise Yakındoğu Üniversitesi’ne
Çocuk uygulamalarına ise Yüreğir

The seminar held on 15-16 October
2014 at İzmir Ege University was
attended by 164 trainees and 328
students from Nedret İlhan Keten
Secondary School where 250 children spectated the activity.
The seminar held on 23-24 October
2014 at Düzce University was attended by 138 trainees and 267
students from Üskübü Primary
School. 200 children spectated
the activity.
The seminar held on 4-5
November 2014 at Aksaray
University was attended by 166
trainees and 341 students from
Cumhuriyet Primary School. 250
children spectated the activity.
The seminar held on 13-14
November 2014 at Adana
Çukurova University was attended by 58 trainees and 212 students from Yüreğir TOKİ Köprülü

Secondary School. 150 children
spectated the activity. Within the
‘Old But Ageless Champions’ chapter of the seminar, former national athletes Mehmet Çetinel and
Fazlı Bayram Hadi took part in the
seminar.
The seminar held on 16-17
November 2014 at Ankara
Hacettepe University was attended by 101 trainees and 238 students from Beytepe Primary
School. Within the ‘Old But
Ageless Champions’ chapter of the
seminar, former national athletes
Veli Ballı and Mehmet Yurdadön
took part in the seminar.
Upon the request of Athletics
Federation of the Turkish Republic
of Northern Cyprus, a seminar
was held on 20-21 November 2014
at the Yakın Doğu University with
the participation of 201 trainees
and 408 students from different
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bağlı ilkokuldan 408 öğrenci katıldı. Bu seminere ‘Eski Ama
Eskimeyen Şampiyonlar’ olarak ikisi Kıbrıs’tan dört şampiyon atlet davet edildi. Kıbrıs’tan
Reşat Oğuz ve Perican Bayar,
Türkiye’den ise Mehmet Tümkan
ve Muzaffer Çintimar programın konuklarıydılar.
04-05 Aralık 2014 tarihlerinde
Çorum Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen seminere 156 kursiyer,
çocuk uygulamalarına ise İstiklal
İlkokulu’ndan 300 öğrenci katıldı. Çorum’daki etkinliğin ‘Eski Ama
Eskimeyen Şampiyonlar’ olarak
konukları İsmail Karagöz, Gazi
Aşıkoğlu ve Yasin Taş oldu.
09-10 Aralık 2014 tarihlerinde
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde
devam eden projede, seminere
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243 kursiyer, çocuk uygulamalarına Vali Mithat Saylan
Ortaokulu’ndan 314öğrenci iştirak etti. Bu seminere ‘Eski Ama
Eskimeyen Şampiyonlar’ olarak
İsmail Akçay, Hamza Canavar ve
Mustafa Durgun katıldı.
2014 yılının son semineri ise 2425 Aralık tarihlerinde Kırıkkale
Üniversitesi’nde yapıldı. Bu seminere ‘Eski Ama Eskimeyen
Şampiyonlar’ olarak Muharrem
Dalkılıç, Sayın İsmail Akçay,
Hamza Canavar ve Mehmet
Yurdadön davet edildi.
Projeye, IAAF’ın bilgisi dahilinde federasyonumuzca ‘Dopingin
Zararları, Çocuk Psikolojisi ve Eski
Ama Eskimeyen Şampiyonlar’ bölümlerinin eklenmesi önemli bir
etki ve yarar sağladı.

schools. Four champion athletes, two from Cyprus, were
invited for this seminar within
its ‘Old But Ageless Champions’
chapter: Reşat Oğuz and Perican
Bayar from Cyprus and Mehmet
Tümkan and Muzaffer Çintimar
from Turkey.
The seminar held on 4-5
December 2014 at Çorum Hitit
University was attended by 156
trainees and 300 students from
İstiklal Primary School. İsmail
Karagöz, Gazi Aşıkoğlu and
Yasin Taş were invited for the
‘Old But Ageless Champions’
chapter of the seminar.
The seminar held on 9-19
December 2014 at Kırşehir Ahi
Evran University was attended by 243 trainees and 314

students from Mithat Saylan
Secondary School. İsmail
Akçay, Hamza Canavar and
Mustafa Durgun were the invitees for the ‘Old But Ageless
Champions’ chapter of
the seminar.
The last seminar of 2014 was
held at Kırıkkale University on
24-25 December. Muharrem
Dalkılıç, İsmail Akçay, Hamza
Canavar and Mehmet Yurdadön
were the invitees for the ‘Old
But Ageless Champions’
chapter.
Inclusion of ‘Harms of Doping’,
‘Child Psychology’ and ‘Old But
Ageless Champions’ chapters
to the project with the approval
of IAAF, proved to be beneficial
and well registered.

Modern Pentatlon ve Sutopunda Dopingle Mücadele Eğitimi
Anti-Doping Education for Modern Pentathlon and Water Polo
Sutopu Federasyonu’nun İstanbul
Olimpiyatevi’nde düzenlediği 20142015 Sezonu Sutopu Antrenör ve
Hakem Vize Gelişim Semineri
ile Türkiye Modern Pentatlon
Federasyonu tarafından Mersin
Erdemli’de yapılan Yaz Biatlonu
Ferdi Türkiye Şampiyonası ve
Kulüpler Türkiye Kupası yarışları esnasında sporculara ve antrenörlere dopingle mücadele eğitimi verildi.
TMOK Dopingle Mücadele
Komisyonu Eğitim Kurulu Üyesi Dr.
Mesut Nalçakan tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, ‘Doping
Nedir’, ‘Neden Dopingle Mücadele
Ediyoruz’, ‘Dopingle Mücadele
Kural İhlallari’, ‘Doping Numunesi
Alım İşlemleri’, ‘Tedavi Amaçlı
Kullanım İstisnası’ konu başlıklarıyla ilgili bilgilendirme dışında,
‘WADA 2015 Code’ ile ilgili değişiklikler örneklerle vurgulandı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
25 Ekim tarihindeki Mersin’deki

Federation at Erdemli, Mersin.
Information on definition of
doping, why it is prohibited, anti-doping failures, processes of sample collection and therapeutic use exemption and WADA 2015 Code
amendments were given and
questions answered by TOC
Anti-Doping Commission’s
Educational Board member Dr.
Mesut Nalçakan.
eğitime, çocuk yaş gruplarından sporcular yoğun ilgi gösterdi. Özellikle 12 yaş grubu sporcular tarafından sorula sorulara ve
yapılan yorumlara dikkat çeken
Nalçakan, çocuk ve genç yaşlarda verilecek bu tür eğitimlerin çok
önemli olduğunu vurgulayarak,
tüm bu çalışmaların temel amacının temiz sporcuların haklarının
ve sağlıklarının korunması olduğunu söyledi.

Anti-Doping Seminars towards
the athletes and coaches were
held during the 2014-2015 season’s Coaches and Referees
Visa and Development Seminar
at Olympic House, İstanbul by
Turkish Water Polo Federation
and during the Summer Biathlon
Turkish Championships and
Clubs Turkish Cup competitions
of Turkish Modern Pentathlon

The Seminar held on 25th October
in Mersin was attended mainly by very attentive junior athletes. Drawing attention to the
questions asked and comments
made by the 12 year old athletes,
Dr. Nalçakan underlined the importance of such education given to the athletes at early ages
and said that the main objective
of fighting against doping is to
protect the rights and health of
clean athletes.

TMOK’tan Modern Pentatlona Antrenör Semineri Desteği
TOC’s Trainers Seminar Support for Modern Pentathlon
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
(TMOK) ‘Antrenör Destek Programı’
kapsamında Türkiye Modern
Pentatlon Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Modern Pentatlon
Antrenör Semineri 10-14 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Gürkent
Hotel’de yapıldı. Litvanyalı Uzman
Antrenör Edvinas Krungolcas tarafından verilen eğitim kapsamında yapılan tüm masraflar için
TMOK, Türkiye Modern Pentatlon
Federasyonu’na finansal destek sağladı.
Seminer şu konu başlıkları altında gerçekleşti:
Yüzme, Koşma, Atış, Eskrim ve
Binicilik üzerine Pratik ve teorik
kurs; Fizyoloji üzerine teorik kurs;
Genel Modern Pentatlon Kursu

expert trainer Edvinas Krungolcas
was invited for the educational
seminar for which the TOC provided financial assistance to cover all
related expenses.

çalışma süreçleri, oturum oluşturmak; Kombine Kurslar (Koşu/Atış):
temel beceriler, teknikler ve durumsal kurslar; Yüzme Kursları: teorik, pratik, genel prensipler, teknik
esaslar ve antrenmanlar; Eskrim
kursları: teknik esaslar, idman
maçları; Binicilik: grup dersleri;
Yıldızlar için eğitim.

Within the context of the ‘Training
Seminars on Olympic Sports for
Trainers Programme’, Turkish
Olympic Committee (YOC) provided support to the Turkish
Modern Pentathlon Federation
for a Trainers Seminar held on
at Ankara Gürkent Hotel on 1014 November 2014. Lithuanian

The Seminar covered the topics of
Practical and Theoretical Course
on Swimming, Running, Fencing
and Equestrian; Theoretical Course
on Physiology; General Modern
Pentathlon Course; Combined
Courses (Running/Shooting): basic skills and technics; Swimming
Courses: practical, theoretical,
general principles, technical bases and training; Fencing Courses:
technical basis, training matches;
Equestrian: group courses; Training
for Juniors.
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Hokeye Antrenör Semineri Desteği
TOC’s Trainers Seminar Support for
Hockey
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) ve Türkiye Hokey
Federasyonu işbirliği ile ‘Antrenör
Gelişim Programı’ kapsamında düzenlenen Hokey Antrenör Semineri
9-23 Aralık tarihleri arasında
Alanya’da düzenlendi. Hollandalı
Uzman Antrenör Bert Bunnik tarafından verilen eğitim kapsamında
yapılan tüm masraflar için TMOK,
Türkiye Hokey Federasyonu’na finansal destek sağladı. Seminer
aşağıdaki konu başlıklarında gerçekleştirildi:
Teorik Bölümde Spor Psikolojisi,
Beslenme, Yönetim ve
Organizasyon gibi derslerin yanı
sıra Beceri Öğrenimi, Spor fizyolojisi ve Biomekanik alanlarında eğitimler verilecektir. Pratik bölümde
ise Genel Antreman Bilgisi, Teknik
- Taktik başlıkları altında;

- Yetenek seçimi ve yönetimi
- Koç - oyuncu ilişkisi
- Dijital Video analiz
- Altyapı oyuncularının gelişimi
- Temelden - tecrübeye level belirleme ve çalışma yöntemleri
- Oyun öncesi, süresinde ve sonrasında taktik
- Fiziksel ve mental hazırlanma süreçleri
- Kaleci çalıştırma ve video örneklemeleri
- Sakatlıklardan korunma, baş
etme ve tedavi süreçlerini yönetme
- Farklı yaş grupları ile çalışma
- Küçük - orta ölçekli ve büyük
gruplarla çalışma
- Bölgesel ve bireysel çalışma ve geliştirme (defans-orta
saha-forvet)

Hockey Trainers Seminar within the context of the ‘Trainers
Development Programme’ was
organized in Antalya on 9-23
December 2014 by Turkish Olympic
Committee (TOC) in collaboration
with the Turkish Hockey Federation.
TOC provided financial assistance
to cover all related expenses of
the Seminar given by Dutch expert
trainer Bert Bunnik.
The Seminar covered the below topics:
Theoretical part included Sport Psychology, Nutrition,
Management and Organization,
Skill Learning, Sport Physiology
and Biomechanics.

Practical part included sub-headings of Talent Selection and
Management, Coach-Player
Relations, Digital Video Analyses,
Grassroots Development, Level
Determination and Working
Methods from Basics to Experience,
Tactics Before, During and After
the Matches, Physical and Mental
Preparation Processes, Goalkeeper
Training and Video Sampling,
Prevention, Coping With and
Treatment of Injuries, Working With
Different Age Groups, Local and
Individual Training and Development
(defence, mid-field and forward) under the headings of General Training
Information and Technical – Tactical.

Spor Federasyonları İçin Dopingle Mücadele Seminerleri
Anti-Doping Seminars for the Federations
TMOK Dopingle Mücadele
Komisyonu, spor federasyonları ile işbirliği içerisinde dopingle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Sutopu Federasyonu’nun
İstanbul Olimpiyatevi’nde düzenlediği 2014- 2015 Sezonu Sutopu
Antrenör ve Hakem Vize Gelişim
Semineri ile Türkiye Modern
Pentatlon Federasyonu tarafından Mersin Erdemli’de yapılan Yaz
Biatlonu Ferdi Türkiye Şampiyonası
ve Kulüpler Türkiye Kupası yarışları
esnasında sporculara ve antrenörlere dopingle mücadele eğitimi verildi. Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen üç günlük il temsilcileri, kulüp başkanları, antrenörler ve hakemler vize seminerleri programı kapsamında 19 Aralık
günü Antalya’da dopingle mücadele eğitimi yapıldı. Aynı gün yine
Antalya’da Okçuluk Milli Takımı
kampında gerçekleştirilen dopingle mücadele eğitimi, 20 Aralık’ta
Manisa’da Triatlon Milli Takımı antrenörleri ve sporcuları için yinelendi.
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TMOK Dopingle Mücadele
Komisyonu Eğitim Kurulu Üyesi Dr.
Mesut Nalçakan tarafından verilen
eğitimlerde, ‘Doping Nedir’, ‘Neden
Dopingle Mücadele Ediyoruz’,
‘Dopingle Mücadele Kural İhlallari’,
‘Doping Numunesi Alım İşlemleri’,
‘Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası’
konu başlıklarıyla ilgili bilgilendirme dışında, ‘WADA 2015 Code’ ile
ilgili değişiklikler örneklerle vurgulandı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
25 Ekim tarihindeki Mersin’deki
eğitime, çocuk yaş gruplarından sporcular yoğun ilgi gösterdi. Özellikle 12 yaş grubu sporcular tarafından sorula sorulara ve
yapılan yorumlara dikkat çeken
Nalçakan, çocuk ve genç yaşlarda verilecek bu tür eğitimlerin çok
önemli olduğunu vurgulayarak,
tüm bu çalışmaların temel amacının temiz sporcuların haklarının ve
sağlıklarının korunması olduğunu söyledi.

In cooperation with the Sports
Federations, Turkish Olympic
Committee’s (TOC) Anti-Doping
Commission continues with its
educational seminars on antidoping. Anti-Doping Seminars
towards the athletes and coaches
were held at the 2014-2015 Season
Water Polo Coaches and Referees
Development Seminar at Olympic
House by Turkish Water Polo
Federation and at the Summer
Biathlon Turkish Championships
and Clubs Turkish Cup competitions
of Turkish Modern Pentathlon
Federation at Erdemli, Mersin. Two
Anti-Doping Seminars were held
on 19th December; one within the
context of the three-day Coaches
and Referees Visa Seminar and
Club Presidents and Provincial
Representatives Meeting of the
Turkish Gymnastics Federation
and the other one for the Archery
National Team members, camping
in Antalya. The seminar was

repeated on 20th December in
Manisa for the athletes and
coaches of Triathlon National Team.
Information on definition of
doping, why it is prohibited, antidoping failures, processes of
sample collection, therapeutic
use exemptions and WADA 2015
Code amendments were given and
questions answered by TOC AntiDoping Commission’s Educational
Board member Dr. Mesut Nalçakan.
The Seminar held on 25th October
in Mersin was attended mainly by
very interested junior athletes. Dr.
Nalçakan, drawing attention to the
questions asked and comments
made by the 12 year old athletes,
underlined the importance of such
education given to the athletes at
early ages and said that the main
objective of fighting against doping
is to protect the rights and health of
the clean athletes.

TMOK’tan Boks Antrenörlerine Uluslararası Kurs Desteği
TOC Support for Boxing Coaches
2014 Nanjing Gençlik Olimpiyat
Oyunları’nda görev yapan
Genç Kızlar Boks Milli Takım
Başantrenörü Baykan Arslan
ve Genç Erkekler Boks Milli
Takım Başantrenörü Seyfullah
Dumlupınar TMOK’un sağladığı finansal destekle Sicilya’da düzenlenen APB Boks Antrenörlük
Kursu’na katıldılar. Uluslararası
Boks Federasyonu (AIBA) tarafından 19-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen kursa dünyanın
farklı ülkelerinden 64 antrenör iştirak etti. Kursta, teknik, taktik, kondisyon, sporcu beslenmesi, kilo diyetleri ve dünya boksundaki yeni
değişiklikler ele alındı. Arslan ve
Dumlupınar’ın tüm yol ve konaklama masraflarının finansal desteği
TMOK tarafından sağlandı.

Head Coaches of Turkish Youth National
Women’s Boxing Team and Turkish Youth
National Men’s Boxing Team that competed in 2014 Nanjing Youth Olympic
Games, Baykan Arslan and Seyfullah
Dumlupınar attended the International
Boxing Association’s (AIBA) APB
Certification Courses for Coaches in
Sicily by means of TOC financial support. The AIBA Course held during 1926 September 2014 was attended by
64 coaches from different countries.
Technical, tactical, form and condition,
athletes’ nutrition, diets and new changes in world boxing issues were dealt with
during the Course. All the expenses of
Arslan and Dumlupınar pertaining to the
Course, including transport and accommodation, were covered by TOC.

Eyüp Gözgeç AIBA İcra Kurulu Üyeliği’ne Yeniden Seçildi
Turkish Boxing Federation President Eyüp Gözgeç
Re-elected to AIBA Executive Committee
Uluslararası Boks Birliği’nin
(AIBA) Güney Kore’de yapılan
olağan kongresinde Tayvanlı
Dr. Ching-Kuo Wu başkanlığa
yeniden ve üçüncü kez seçilirken,
Türkiye Boks Federasyonu
Başkanı Eyüp Gözgeç de 35
ülkeden 350 delegenin katıldığı
ve 52 adayın yarıştığı seçimi
kazanarak, 14 kişinin yer aldığı
İcra Kurulu üyeliği görevine
dört yıl daha devam etmeye
hak kazandı. Gözgeç, AIBA İcra
Kurulu’na ilk kez 2010 yılında
seçilmişti.
Başkan Eyüp Gözgeç, sonucun
Türkiye ve ülke boksu için
önemli olduğunu vurgulayarak,
“2010’dan bu yana yürüttüğüm
federasyon başkanlığım
döneminde birçok başarılı
uluslararası organizasyona imza
attık. Dünyanın dört bir yanından
gelen kafileleri en iyi şekilde
ağırladık. Temiz, şeffaf ve adil bir
spor için çalıştık. Dünya boksunun
gelişmesi için AIBA’nın her

an office he has been holding since
2010, for the next four years.

projesinin takipçisi ve destekçisi
olduk. Bu durum da seçimlere
yansıdı” diye konuştu.
Türk boksunu uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirten
Başkan Gözgeç, “Bundan sonra
en büyük amacım öncelikle, Rio
Olimpiyat Oyunları’nda ve dünya
şampiyonalarında madalyalar
almaktır. Bunun için de hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

The International Boxing
Association (AIBA) has re-elected
Dr. Ching-Kuo Wu, as its President
for a third consecutive term during its 2014 Congress in South
Korea. The Congress, attended by
350 delegates from 35 countries,
also voted to appoint new Vice
Presidents and 14 members of
the Executive Committee. Turkish
Boxing Federation President Eyüp
Gözgeç has also been re-elected to AIBA Executive Committee,

President Eyüp Özgeç, underlining the importance of the elections for Turkey and Turkish Boxing,
said “During my Presidency since
2010, the Federation has successfully organized many international
events. We hosted the teams coming from all over the world in the
best possible manner. We worked
for a clean, transparent and just
sport. We have been the follower and supporter of all AIBA projects
for the development of world boxing.
I think all these have reflected on
the elections.”
Promising to continue representing
Turkish boxing to their best ability
in the international arena, Presiden
Özgeç continued “My goal is to win
medals at Rio Olympic Games and
World Championships. For that, we
shall keep up with the hard work
without slowing down.”
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‘Oli’ Her Yerde

‘Oli’ is Everywhere
TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’nin sevimli maskotu,
sunumların düzenlendiği okullarda öğrencilerden büyük ilgi
görüyor. Genç nesillere erken yaşta Olimpizm ve spor kültürü
aşılamak amacıyla dokuz yıldır sürdürülmekte olan projede, 2014
yılının son sunumları İzmir, Bodrum, Marmaris, Hatay, İskenderun,
Kocaeli (Gebze), Denizli ve İstanbul’da yapıldı.
‘Oli’, the endearing mascot of Turkish Olympic Committee’s (TOC)
‘Sports Culture and Olympic Education Project’, attracts great attention
from the students. Since 2006 the Project, aimed at students in the
elementary schools, is helping young generations acquire Olympism
and sports culture early in life. The last interactive presentations of the
year 2014 were made in İzmir, Bodrum, Marmaris, Hatay, İskenderun,
Kocaeli (Gebze), Denizli and İstanbul.
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T

ürkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin ‘Spor Kültürü ve
Olimpik Eğitim Projesi’ 2014-2015
öğretim döneminde ilk sunumlarını İzmir’de gerçekleştirdi. 22
Eylül 2014 günü Türk Koleji’nin
Büyük Çiğli Kampüsü’nde yapılan ilk sunumun ardından proje hafta boyunca Takev Koleji
ve Doğa Koleji’nde sürdürüldü. Sunumlar daha sonra, 2930 Eylül’de Bodrum’da TED
Koleji ve Marmara Koleji’nde,
1-2 Ekim’de ise Marmaris’te
Türk Koleji ve Çağdaş Bilim
Koleji’nde düzenlendi.
Sunumların sahnelendiği bir
sonraki il Hatay oldu. İl Kültür

ve Turizm Müdürlüğü Kültür
Merkezi’nde 13 Ekim’de başlayıp 16 Ekim’de sona eren sunumlarda Vali Ürgen İlkokulu, Atatürk
İlkokulu, Nizamettin Özkan
İlkokulu, Haydar Mursaloğlu
İlkokulu, Beyhan Gencay
Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Dr.
Mustafa Gencay Ortaokulu, Bedii
Sabuncu Ortaokulu, Hayrettin
Özkan Ortaokulu’ndan yaklaşık beş bin öğrenciyle buluşuldu.
Sunumlar 20 - 24 Ekim tarihleri
arasında da İskenderun Belediye
Kültür Sarayı’nda yapıldı.
TMOK’un ‘Spor Kültürü ve Olimpik
Eğitim Projesi’; İzmir, Muğla,
Bodrum, Marmaris, Hatay ve

T

he first presentation of the
2014-2015 academic year
was performed in İzmir on 22
September 2014 at Büyük Çiğli
campus of Türk College and followed by the presentations made
throughout the week at Takev
and Doğa colleges. The presentations were continued with later
on 29-30 September at TED and
Marmara colleges in Bodrum and
Türk and Çağdaş Bilim colleges
in Marmaris on 1-2 October.
The next stage of the Project was
the province of Hatay, where
some 5.000 students have taken part in the events during 13th
to 16th of October. The students

were from Vali Ürgen, Atatürk,
Nizamettin Özkan and Haydar
Mursaloğlu primary schools
and Beyhan Gencay, İnönü, Dr.
Mustafa Gencay, Bedii Sabuncu
and Hayrettin Özkan secondary
schools. Presentations were repeated at İskenderun Municipality
Cultural Palace on 20-24 October.
After İzmir, Muğla, Bodrum,
Marmaris, Hatay and İskenderun,
the interactive presentations
were staged in Gebze district
of Kocaeli on 4-7 November.
The opening presentation held
at Osman Hamdi Bey Cultural
Centre was attended by Gebze
District Governor Mehmet Arslan,
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Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun,
İskenderun’dan sonra 4-7 Kasım
tarihleri arasında Kocaeli’nin
“Amacımız Türkiye’de yapılması heGebze ilçesindeydi. Osman
deflenen Olimpiyat Oyunları için
Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 4
Olimpizm ve spor kültürünü özümKasım’da düzenlenen açılış sunu- semiş bilinçli gençliğin yetişmesimuna Gebze Kaymakamı Mehmet ni sağlamak. Bunu için dokuz yıldır
Arslan, Gebze Belediye Başkanı
çalışıyoruz” dedi.
Adnan Köşker, Gençlik Hizmetleri
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
ve Spor İlçe Müdürü Mücahit
Projesi sunumları Kasım ayıSak ile TMOK Yönetim Kurulu
nın ikinci yarısında ve Aralık
Üyesi - Kültür ve Olimpik Eğitim
ayı
boyunca İstanbul okullaKomisyonu Başkanı Bilal Porsun
rını dolaştı. Sunumlar bu döile okul müdürleri, öğretmennemde Cambridge Koleji, İlhami
ler ve 500’ü aşkın öğrenci katıldı.
Ahmet Örnekal İlkokulu, Bahariye
Gebze’de dört günde beş bin öğrenciye ulaşıldı.
Ortaokulu, Cemal Reşit Rey
İlkokulu,
Ali İhsan Hayırlıoğlu
Genç nesillerin erken yaşta
Ortaokulu, İlhami Ertem İlkokulu,
Olimpizm ve spor kültürü edinTapduk
Emre İlkokulu, Marmara
meleri açısından önem taşıyan
Eğitim
Kurumları,
Üsküdar
proje, sonraki hafta Denizli’de
Atatürk
Ortaokulu,
Cumhuriyet
Pamukkale Eğitim Vakfı (PEV)
İlkokulu, Medeni Berk İlkokulu,
Koleji, Doğa koleji, ODTÜ
İTÜ Natuk Birkan İlkokulu, Sezin
Geliştirme Vakfı ve Bahçeşehir
Koleji öğrencileriyle buluştu. PEV Okulları, Kıraç Okulları, Şişli
Terakki Okulları, İhlas Kojeji ve
Koleji Konferans Salonu’ndaki
açılış sunumuna katılan TMOK
Fenerbahçe Koleji’nde düzenlendi.
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generation that has an appreciation
Mayor of Gebze Adnan Köşker,
Youth Services and Sports District of Olympism and sports culture as
Director Mücahit Sak, President
Turkey gears up to host the Olympic
of the Sports Culture and Olympic Games. We have been working for
Education Commission Bilal
this since nine years now.”
Porsun and over 500 students and
During the second half of November
their teachers. Some 5.000 stuand
December, the presentadents participated at the four-day
tions within the Sports Culture
presentations in the Gebze leg of
and Olympic Education Project
the Project.
were made in İstanbul. The events
The interactive presentations, vital
took place at Cambridge College,
in terms of helping young generaİlhami Ahmet Örnekal Primary
tions acquire sports culture early
School, Bahariye Secondary School,
in life, were performed next week
Cemal Reşit Rey Primary School,
in Denizli at Pamukkale Education
Ali İhsan Hayırlıoğlu Secondary
Foundation (PEV) College, Doğa
School, İlhami Ertem Primary
College, Middle East Technical
School, Tapduk Emre Primary
University (ODTÜ) Development
Foundation and Bahçeşehir College. School, Marmara Eğitim Kurumları,
Üsküdar Atatürk Secondary School,
TOC Board of Directors memCumhuriyet
Primary School,
ber and President of the Sports
Medeni Berk Primary School, İTÜ
Culture and Olympic Education
Natuk Birkan Primary School,
Commission Bilal Porsun atSezin Schools, Kıraç Schools, Şişli
tending the opening presentation
Terakki Schools, İhlas College and
at PEV College Conference Hall
said “Our goal is to raise a young
Fenerbahçe College.

Bakan Kılıç, Nanjing’de Madalya Alan Sporcuları Kabul Etti
Minister Kılıç Meets Nanjing Medalists
Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç, Çin’in Nanjing kentinde 16-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2014 Yaz Gençlik
Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Bakanlık binasındaki kabulde, milli sporcuların yanı
sıra Bakanlık Müsteşarı Faruk
Özçelik, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, Spor Genel
Müdürü Mehmet Baykan, Judo
Federasyonu Başkanı Fatih
Uysal, Kürek Federasyonu
Başkanı İlhami İşseven, Tekvando
Federasyonu Başkanı Metin
Şahin, Boks Federasyonu
Başkanı Eyüp Gözgeç ve Güreş
Federasyonu Başkanı Hamza
Yerlikaya da hazır bulundu.
Bakan Çağatay Kılıç, milli sporcuların Çin’e yolculuğundan önce bir
araya gelip yemek yediklerini fakat döndüklerinden sonra görüşme fırsatları olmadığını belirterek, “Bugün yeniden bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Madalya
alan sporcularımızın genç kardeşlerimizin hepsini tek tek tebrik ediyorum. Nanjing Yaz Gençlik
Olimpiyat Oyunları’nda aldığımız
bu başarılar bizim için önemli. Bu
başarılar bize gelecek için ümit veriyor. Kardeşlerimizin kendilerini

geliştirmesi için bir fırsat olan bu
tip uluslararası organizasyonlara katılımımız tecrübelerimizi arttırıyor. Ayrıca gelecek için yapabileceğimiz çalışmaları nasıl geliştirebileceğimiz konusunda ve bugüne
kadar yaptıklarımızın bize ne getirdiğini veya ne getirmediğini görebildiğimiz fırsatlar oluyor” dedi.
“Öncelikle sizlerin almış olduğu
madalyaları ömür boyu taşıyabilecek olmanızdan dolayı tebrik ediyorum” diyen Bakan Çağatay Kılıç,
“Ümit ediyorum ki başka branşlarda da kardeşleriniz, arkadaşlarınız bizlere uluslararası anlamda farklı mutluluklar yaşatacaktır. Bugün, judo, tekvando, boks,
güreş ve kürekte başarı sağlamış
olan kardeşlerimizle bir aradayız”
diye konuştu.

Minister of Youth and Sports
Akif Çağatay Kılıç met the medalist athletes of 2014 Summer
Youth Olympic Games organized in China’s Nanjing on 1628 August. Undersecretary
Faruk Özçelik, Turkish Olympic
Committee (TOC) President
and IOC Executive Board member Prof. Dr. Uğur Erdener,
Sports General Director Mehmet
Baykan, Turkish Judo Federation
President Fatih Uysal,
Turkish Rowing Federation
President İlhami İşseven,
Turkish Taekwondo Federation
President Metin Şahin, Turkish
Boxing Federation President
Eyüp Gözgeç and Turkish
Wrestling Federation President
Hamza Yerlikaya were also

present at the reception held at
the Ministry building.
Recapping that he was together
with the Turkish team at a dinner
before they departed for China
and did not have the opportunity to meet them again since,
Minister Kılıç said “We are happy
to be together again today. I congratulate each one of our medalist athletes. Their achievements
at Nanjing 2014 Summer Youth
Olympic Games are very important and fill us with hope for the
future. Participation at such international organizations presenting opportunities for self-development, adds up to their experience. They also present a
chance for us to see the results of our past endeavors and
a chance to evaluate how we
may improve our future efforts.
Today we are together with our
successful brothers and sisters in judo, taekwondo, boxing,
wrestling and rowing. Primarily
I would like to congratulate you
to have won the medals that you
will proudly be bearing throughout your life and I hope that your
friends, brothers and sisters
in other sports, will also make
us proud and happy with their
achievements in other international sporting events.”

Gürcistan Milli Olimpiyat Komitesi 25 Yaşında
Silver Anniversary of the Georgian National Olympic Committee
Gürcistan Milli Olimpiyat
Komitesi’nin 25. kuruluş yıldönümü töreni 10 Ekim tarihinde başkent Tiflis’te yapıldı. Törene Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni temsilen katılan
Başkan Vekili Av. Türker Arslan,
Gürcistan Milli Olimpiyat Komitesi
Başkanı Leri Khabelov’u kutlayarak, kendisine günün anısına istinaden TMOK’un çini tabağını hediye etti.

The 25th anniversary of the inauguration of Georgian National
Olympic Committee was celebrated in Tbilisi, the capital of
Georgia. 1st Vice President Atty.
Türker Arslan, representing
Turkish Olympic Committee during the celebrations, congratulated Mr. Leri Khabelov, President
of the Georgian National Olympic
Committee, and presented him
TOC’s handcrafted ceramic plate
in commemoration of the day.a
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Fair Play Kervanı’na Büyük İlgi

Great Interest for Fair Play Caravan

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye genelinde üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulları’nda (BESYO) uygulanan ‘Fair Play Kervanı’ projesinde; Elazığ Fırat Üniversitesi,
Konya Selçuk Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen
etkinliklerle 2014 programı noktalandı. Projenin 2015 yılında 10 üniversitede sürdürülmesi
planlanıyor.
The 2013 - 2014 academic year programme of the Turkish Olympic Committee’s (TOC) Fair Play Caravan
project, oriented towards Schools of Physical Education and Sports of the universities, was rounded up with
visits to Elazığ Fırat University, Konya Selçuk University, Samsun 19 Mayıs University and Ankara University.
The project will be resumed with visits to 10 other universities in 2015.

T

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Fair Play Komisyonu’nca yürütülen ‘Fair Play Kervanı’ projesinde 2014 yılı çalışmaları sona
erdi. İlki Mart ayında Edirne
Trakya Üniversitesi’nde başlayan eğitimin 2014 yılı programı,
Elazığ Fırat Üniversitesi, Konya
Selçuk Üniversitesi, Samsun 19
Mayıs Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle tamamlandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi
Yıl içinde daha önce üç üniversitede
gerçekleşen Fair Play Kervanı etkinliklerinin yeni dönemdeki ilk durağı
15-16 Ekim tarihlerinde Elazığ Fırat
Üniversitesi oldu. TMOK Fair Play
Komisyonu Başkanı Murat Özbay,
Genel Koordinatör Erdoğan Arıpınar,
Sekreter Bilge Donuk, komisyon
üyeleri Mehmet Atalay, Teoman
Güray ve Semra Demirer’den oluşan heyette 2011 CIFP Baron de
Coubertin Büyük Ödülü’nü kazanan jokey Erhan Yavuz da yer aldı.
Üniversitede Dekan Vekili Prof. Dr.
Cengiz Arslan ve Rektör Prof. Dr.
Kutbettin Demirdağ tarafından
88 Olimpiyat Dünyası

karşılanan heyet, düzenlenen basın toplantısında yerel medyayı bilgilendirdi. Dünya Fair Play karikatürlerinden oluşan serginin de açıldığı Fırat Üniversitesi’nde verilen
konferansa öğrenciler büyük ilgi
gösterdi. Fair Play’in çeşitli örneklerle ele alındığı konferansta, 2011
CIFP Fair Play Büyük Ödülü’nü kazanan jokey Erhan Yavuz, olayın videosu eşliğinde hikayesini anlattı.

T

Konya Selçuk Üniversitesi

Elazığ Fırat University

Fair Play olgusunu, geleceğin antrenör, yönetici ve

The next stop of the Fair Play
Caravan was the Elazığ Fırat

he 2013 - 2014 academic year programme of the
TOC Fair Play Commission’s
Fair Play Caravan project has
been concluded. The first visit of the Caravan in March to
Trakya University was followed
by the activities held at Elazığ
Fırat University, Konya Selçuk
University, Samsun 19 Mayıs
University and Ankara University.

University visited on 15-16
October 2014. The Fair Play
Caravan team, consisting of
Fair Play Commission President
Murat Özbay, General Coordinator
Erdoğan Arıpınar, Secretary
Bilge Donuk, members Mehmet
Atalay, Teoman Güray and Semra
Demirer, was also joined by
Erhan Yavuz, the recipient of 2011
CIFP Baron Pierre de Coubertin
Award. Fair Play Caravan team
was welcomed by Rector Prof. Dr.
Kutbettin Demirdağ and Dean of
Sports Sciences Faculty Prof. Dr.
Cengiz Arslan who informed the
local media about the activities in
a press conference. The conference was attended by huge number of students where Fair Play
was discussed and Erhan Yavuz,
the recipient of 2011 CIFP Baron
Pierre de Coubertin Award, told
his story accompanied by a video clip.

Konya Selçuk University
The ‘Fair Play Universities
Caravan’ of the TOC Fair
Play Commission, aiming to

öğretmenlerine anlatmayı amaçlayan Fair Play kervanının ikinci durağı 20-21 Kasım günleri Konya Selçuk Üniversitesi oldu.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu binasında okul müdürü
Prof. Dr. Nizamettin Çiftçi, Doç. Dr.
Hakan Salim Çağlayan ve öğrenciler tarafından karşılanan Erdoğan
Arıpınar, Murat Özbay, Bilge
Donuk, Semra Demirer ve Teoman
Güray’dan oluşan Fair Play heyetine maratonda Olimpiyat dördüncüsü eski atlet İsmail Akçay ile
Türkiye’de ilk CIFP Dünya Büyük
Fair Play Ödülü’nü kazanan spor
adamı İsmet Karababa da katıldı. Dünya FairPlay Karikatür
Sergisi’nin de açıldığı bu etkinlikte, Fair Play Kervanı’nın sponsorları, Basın İlan Kurumu, Kiğılı
ve Hacıbekir standları kuruldu.
Program, Doç. Dr. Hakan Salim
Çağlayan’ın yönetiminde salonu
tamamen dolduran öğrencilerin
izlediği Fair Play paneli ile devam

etti. Sırayla Erdoğan Arıpınar,
Murat Özbay, İsmail Akçay, Bilge
Donuk, Semra Demirer ve İsmet
Kababa söz aldılar. Panel konuşmacıları, TMOK’un Fair Play çalışmalarını ve dünyadaki Fair Play
organizasyonlarını video gösterileri ile anlattılar. Akçay, spor hayatından renkli örnekler vererek
alkışlandı. Karababa ise Fair playı hedeflerini bir öğretmen gibi
dile getirdi. Öğrenciler panelistlere çeşitli sorular yönettiler.

disseminate the Fair Play spirit among the future teachers,
trainers and academicians of the
Schools of Physical Education
and Sports, visited Selçuk
University in Konya on 20-21
November 2014.
The Fair Play Caravan team, consisting of Erdoğan Arıpınar, Murat
Özbay, Bilge Donuk, Semra
Demirer and Teoman Güray
and also joined by world famous former marathon runner

and an Olympic fourth place
holder İsmail Akçay and İsmet
Karababa who was awarded
CIFP Baron Coubertin Prize for
the first time in Turkey, was welcomed by School Director Prof.
Dr. Nizamettin Çiftçi, Assoc. Prof.
Dr. Hakan Salim Çağlayan and
the students. Fair Play Cartoons
Exhibition and the stands of the
sponsors Hacıbekir, Kiğili and
Press Advertising Institute were
opened and brochures and the
Report of the 19th European
Fair Play Congress were handed out. The programme proceeded with the Fair Play Panel,
chaired by Assoc. Prof. Dr. Hakan
Salim Çağlayan, where Erdoğan
Arıpınar, Murat Özbay, İsmail
Akçay, Bilge Donuk, Semra
Demirer and İsmet Kababa were
the speakers. Speakers shared
information about the Fair Play
activities of the TOC, Fair Play organizations in the world, Fair Play
Olympic World 89

Panel sonunda Erdoğan Arıpınar,
Selçuk Üniversitesi’ni Türkiye’de
ilk Fair Play kulübünü kurarak
öncülük yapması ve Fair Play’i
ders programına almasından dolayı kutladı. Diğer üniversitelere bu çalışmaların örnek gösterileceğini ve yılsonunda başarılı üç öğrencinin özel olarak ödüllendirileceği açıkladı. Ziyaret üniversite için okul müdürü Prof. Dr.
Nizamettin Çiftçi’ye Fair Play anı
heykelciğinin verilmesi ile son
buldu.

Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi
TMOK Fair Play Kervanı, Aralık ayı
başında Samsun 19 Mayıs üniversitesini ziyaret etti. TMOK Fair
Play Komisyonu’ndan Erdoğan
Arıpınar, Murat Özbay, Bilge
Donuk, Teoman Güray, Semra
Demirer ve Sevim Güllü’den oluşan Kervan ilk olarak rektörlük
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Samsun 19 Mayıs
University

binasında Rektör Vekili Prof. Dr.
Bünyamin Şahin’e ziyaret anısına
Fair Play heykelciği sundu. Daha
sonra Spor Bilimleri Fakültesi’ne
giden TMOK Fair Play ekibini
Dekan Prof. Dr. Osman İmamoğlu,
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Akif
Ziyagil, Prof. Dr. Seydi Ahmet
Ağaoğlu karşıladı. Samsun
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Güven Özyurt’un katılması ile Dünya Fair Play Karikatür
Sergisi törenle açıldı. Gençlik ve
Spor Bakanının Çağatay Kılıç’ın

examples and memoirs.
Erdoğan Arıpınar congratulated Selçuk University for including Fair Play in their curriculum
and establishing the first ‘Fair Play
Club’ in Turkey and praised these
exemplifying activities. The programme ended with the presentation of a commemorative Fair Play
Stauette to Prof. Dr. Nizamettin
Çiftçi, Director of School of
Physical Education and Sports.

The ‘Fair Play Universities
Caravan’ of the Turkish
Olympic Committee’s (TOC)
Fair Play Commission visited 19 Mayıs University in
Samsun on early December.
Fair Play Caravan team, consisting of Erdoğan Arıpınar,
Murat Özbay, Bilge Donuk,
Teoman Güray, Semra Demirer
and Sevim Güllü presented a Fair Play statuette to
Prof. Dr. Bünyamin Şahin,
Vice Rector of the university in commemoration of
the visit. The team later visited Yaşar Doğu Faculty of
Sport Sciences. World Fair
Play Cartoons Exhibition was
opened with the participation of Dean Prof. Dr. Osman
İmamoğlu, Vice Dean Prof.
Dr. Akif Ziyagil, Prof. Dr. Seydi
Ahmet Ağaoğlu and Güven

Fair Play Kervanının 19 Mayıs
Üniversitesini ziyareti ile ilgili TMOK başkanı Prof.Dr. Uğur
Erdenere yolladığı kutlama ve
başarı dilekleri telgrafı okundu
Öğrenci ve yöneticilerin doldurduğu ana salonda düzenlenen ve
yaklaşık iki saat süren Fair Play
konferansına TMOK Fair Play
Kervanı ekibinin yanı sıra Çin’de
düzenlenen Dünya Üniversiteler
Şampiyonası’nda madalya kazanan Samsunlu taekwondocu Merve Yazıcı ve antrenörü
Mustafa Gençtürk de katıldı.

Ankara Üniversitesi
TMOK Fair Play Komisiyonu’nun
2014 etkinlik programındaki
son uğrak noktası Ankara
Üniversitesi oldu. Erdoğan
Arıpınar, Murat Özbay, Bilge
Donuk, Semra Demirer ve
Teoman Güray’dan oluşan ekibe,
Ankara’dan Sevim Güllü, Ali
Abalı, Ahmet Ayık ve son dünya
şampiyonu milli güreşçi Taha
Akgül katıldı. Ekip ilk olarak
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erkan İbiş’i ziyaret etti.
Ziyarete Ankara Üniversite Spor
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mithat Koz da katıldı. Heyet,
rektöre ziyaret anısına Fair Play
heykelciği armağan etti. Prof.
İbiş de Komisyon’a üstünde ünlü
Hitit güneşi olan üniversitenin
amblemini sundu. Fair Play
Kervanı öğleden sonra Spor
Bilimleri Fakültesi’nin Gölbaşı
Kampüsü’nde Dünya Fair Play
Karikatür Sergisi’ni törenle açtı.
Törende Dekan yardımcıları Doç.
Dr. Cengiz Akalan ve Doç. Dr.
Sürat Müniroğlu hazır bulundu,
Yönetici ve öğrenciler ana
salonda oluşturulan Hacıbekir,
Spor AŞ, Kiğılı ve Basın İlan
Kurumu’nun sponsor stantlarını
ziyaret ettiler. Fakültenin
iki ana salonu öğrenciler ve
Ankara’daki TMOK üyeleri ile
doldu. Salonların birinde Fair
Play Konferansı yapılırken,
diğer salona görüntülü olarak
konferans verildi. İki saate
yakın süren konferansta
konuşmaları Prof. Dr. Gülfem

Özyurt, Samsun Youth Services
and Sports Provincial Director.
The sponsoring institutions
Hacıbekir, Kiğılı, Istanbul Sport
Events (Spor AŞ) of the İstanbul
Metropolitan Municipality and
the Press Advertising Institute
set up their stands. Merve Yazıcı,
an athlete from Samsun and
bronze medallist at the 2014
World University Taekwondo
Championships 2014 together with her coach Mustafa
Gençtürk were also present at
the Fair Play Conference held
before a fully-packed house,
lasting some two hours.

Ankara University
The seventh and last visit within the 2013 - 2014 academic year programme of the
Turkish Olympic Committee
(TOC) Fair Play Commission’s
‘Fair Play Universities Caravan’
was to Ankara University on 11
December 2014. The Fair Play
Caravan team, consisting of
Erdoğan Arıpınar, Murat Özbay,

Bilge Donuk, Semra Demirer
and Teoman Güray, was joined
by Sevim Güllü, Ali Abalı, Ahmet
Ayık and world champion national wrestler Taha Akgül. The team
visited Prof. Dr. Erkan İbiş, Rector
of Ankara University. Prof. Dr.
Mithat Koz, Dean of the Faculty of
Sport Sciences, was also present
during the visit. In commemoration of the visit, a Fair Play statuette was presented to Rector
Prof. Dr. Erkan İbiş. Later in the
afternoon the World Fair Play
Cartoons Exhibition was opened
at the Campus of the Faculty of
Sport Sciences in Gölbaşı. The
stands of sponsors Hacıbekir,
Kiğili and Press Advertising
Institute were visited by the
academicians and students. The
two main halls of the University
were packed with students and
TOC members living in Ankara,
as the Fair Play conference took
place in one of them and it was
broadcasted in the second hall.
Prof. Dr. Gülfem Ersöz chaired
the conference which lasted for almost two hours. World
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Ersöz yönetti. Konuşmacılar
ayakta alkışlanırken, Dünya ve
Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık
ile son Dünya şampiyonu Taha
Akgül ilgiyle izlendi. TMOK Fair
Play Kervanı ana konferanstan
sonra Anıtkabir’i de ziyaret
ederek 2014 Üniversiteler

programını tamamladı. Fair Play
Komisyonu, yedi üniversitenin
yönetimlerinin belirleyeceği 21
başarılı öğrencinin özel olarak
ödüllendirileceğini açıkladı.
Fair Play Kervanı etkinliğinin
2015 yılında 10 üniversitede
sürdürülmesi planlanıyor.

and Olympic Champion Ahmet
Ayık and the most recent World
Champion Taha Akgül were at
the centre of attention. TOC Fair
Play Caravan visited concluded
its 2014 programme with a visit to Anıtkabir, the mausoleum of
Mustafa Kemal Atatürk.

Fair Play Commission has announced that 21 successful
students, to be identified by 7
Universities, shall receive special Fair Play awards. 2015 programme of the TOC Fair Play
Caravan is planned to include visits to 10 universities.

TMOK’tan EFPM’nin 20. Kuruluş Yılı Onuruna Karikatür Sergisi
TOC Cartoon Exhibition in Honour of the 20th Anniversary of EFPM
Avrupa Fair Play Birliği’nin (EFPM)
20. yıl kongresi ve kuruluş şöleni Letonya’nın başkenti Riga’da
gerçekleştirildi. TMOK Fair Play
Komisyonu’nun 10. Dünya Fair
Play Karikatür Yarışması eserlerinden kongre onuruna hazırladığı sergi büyük ilgi gördü. Sergi,
ilgi nedeniyle iki hafta uzatıldı. EFPM 20. yıl kongresi ve kuruluş şölenine TMOK’u temsilen Fair
Play Komisyonu’ndan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Perviz
Aran, Murat Özbay ve Bilge Donuk
ile EFPM Başkan Yardımcısı ve
TMOK Fair Play Komisyonu Genel
Koordinatörü Erdoğan Arıpınar
katıldı.

92 Olimpiyat Dünyası

20th Congress and Premiere of the
European Fair Play Movement was held
in Riga, Latvia. TOC’s International Fair
Play Cartoon Exhibition, consisting of
the art works participated to 10th World
Fair Play Cartoon contest, was a centre of attraction. Due to the great interest, the Exhibition was extended
for two weeks. TOC Board of Directors
member responsible for the Fair-Play
Commission Perviz Aran, Vice President
of EFPM and TOC Fair Play General
Coordinator Erdoğan Arıpınar, President
of the TOC Fair Play Commission Murat
Özbay and Secretary General of the
Fair Play Commission Assoc. Prof. Dr.
Bilge Donuk represented TOC at the
Congress.

Karatay Belediyesi EFPM Fair Play Spirit Ödülü’nü Konya’da Aldı
Karatay Municipality Received its EFPM Fair Play Spirit Award in Konya
Dünyadaki ilk Fair Play müzesini kurduğu için Avrupa Fair
Play Birliği’nin (EFPM) Fair Play
Spirit ödülünü kazanan Karatay
Belediyesi’ne ödülü Konya’da verildi. Celalettin Karatay Kongre ve
Gençlik Merkezi’nde düzenlenen
törene EFPM Başkanı Christian
Hinterberger, Başkan Yardımcısı
Erdoğan Arıpınar, Genel Sekreter
Ioannis Psilopoulos, Yönetim
Kurulu Muhasip Üyesi Katarina
Rackova, Konya Valisi Muammer
Erol, Karatay Kaymakamı Mustafa
Altıntaş, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, TMOK Fair Play
Komisyonu Başkanı Murat Özbay,
Komisyon Üyesi Semra Demirer,
Torku Konyaspor Teknik Direktörü
Aykut Kocaman ve kalabalık bir
davetli topluluğu katıldı.
Törende Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, EFPM Başkan
Yardımcısı Erdoğan Arıpınar
ve EFPM Başkanı Christian

Hinterberger birer konuşma yaptılar. Türkiyede ilk CIFP
Baron Coubertin ödülünü kazanan İsmet Karababanın planlaması ile Konya’da Fair Play ödülü kazanan tüm sporcu ve spor
adamları podyuma davet edildi. Kendilerine Fair Play anı madalyaları ve Fair Play kitabı verildi. EFPM Başkanı Hinterberger
ve Arıpınar’ın Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli ve
İsmet Karababa’ya EFPM’nin birer anı şildini sunmalarının ardından, Konya Valisi Muammer
Erol ile EFPM ve TMOK Fair
Play Komisyonu yetkilileri podyuma davet edilerek Karatay
Belediyesi’ne değer görülen EFPM Fair Play Spirit ödülü ve diploması Belediye Başkanı
Hançerliye takdim edildi. Tören,
konukların Olimpiyat Parkı’ndaki
Fair Play Müzesi’ni ziyaret etmeleri ve düzenlenen kokteyl ile
sona erdi.

Fair Play Spirit Award of the
European Fair Play Movement
(EFPM) was presented in Konya
to Karatay Municipality, the first
city in the world with a dedicated Fair Play Museum. The Awards
Ceremony at the Celalettin Karatay
Congress and Youth Centre was attended by; EFPM President Christian
Hinterberger, Vice President
Erdoğan Arıpınar, Secretary General
Ioannis Psilopoulos, Treasurer
Katarina Rackova, Konya Governor
Muammer Erol, Karatay District
Governor Mustafa Altıntaş, Karatay
Mayor Mehmet Hançerli, TOC Fair
Play Commission President Murat
Özbay, Commission member Semra
Demirer, Torku Konyaspor Coach
Aykut Kocaman and an amazing
number of invitees.
Karatay Mayor Mehmet Hançerli,
EFPM Vice President Erdoğan
Arıpınar and EFPM President

Christian Hinterberger gave
speeches at the ceremony. All the
athletes and sports persons who
have received Fair Play awards,
including İsmet Karababa, first
person in Turkey to receive CIFP
Baron Coubertin Prize, were invited to the podium to receive commemorative medals and Fair Play
books. EFPM President Christian
Hinterberger and Vice President
Arıpınar presented commemorative EFPM plaquettes to Karatay
Mayor Mehmet Hançerli and İsmet
Karababa. EFPM Fair Play Spirit
Award and Diploma was handed over to Karatay Mayor Mehmet
Hançerli on behalf the Municipality
by EFPM and TOC authorities and
Konya Governor Muammer Erol.
The ceremony was ended by a
cocktail after visiting Fair Play
Museum located in the Olympic
Park.
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Bir İstanbul Klasiği

An İstanbul Classic

Dünyanın sayılı maratonları arasında yer alan ve Kasım ayında Vodafone’un isim sponsorluğunda
36’ncısı düzenlenen Geleneksel İstanbul Maratonu ile 10, 15 kilometre koşuları ve tekerlekli
sandalye yarışına 118 ülkeden 25 bine yakın atlet katıldı. Asya kıtasında başlayıp Boğaziçi
köprüsünden geçilerek Avrupa kıtasında sona eren organizasyon kapsamındaki halk yürüyüşüne
de her yıl olduğu gibi on binler iştirak etti. Maratonu, erkeklerde Faslı Hafid Chani, kadınlarda
Etiyopyalı Amane Gobena kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da halk yürüyüşünde yer aldı.

Some 25.000 athletes from 118 countries participated at the 36th edition of the Vodafone İstanbul
Marathon, 15 and 10 km. and wheelchair races. The Fun Run organized within the Vodafone İstanbul
Marathon, starting on the Asian Continent and ending in Europe via Bosphorus Bridge, saw the
participation of tens of thousands of İstanbulites as usual. Moroccan athlete Hafid Chani in men’s and
Ethiopian Amane Gobena in women’s won the Vodafone İstanbul Marathon. Youth and Sports Minister
Akif Çağatay Kılıç and İstanbul Metropolitan Mayor Kadir Topbaş attended the kick-off ceremony of the
marathon and joined the Fun Run.
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ürkiye’de düzenlenen önemli spor organizasyonlarından 36.
Vodafone İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Faslı atlet Hafid Chani,
kadınlarda ise Etiyopyalı Amane
Gobena kazandı. Boğaziçi Köprüsü
gişelerinin yaklaşık 300 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet
Meydanı’nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda
Faslı atlet Hafid Chani, 2.11.53’lük
derecesiyle ilk sırayı elde etti.
Etiyopyalı Gebo Burka 2.12.23 ile
ikinciliği, Kenyalı Michael Kiprop
ise 2.12.39’lik derecesiyle üçüncülüğü aldı. Hafid Chani, yarış sonrası yaptığı açıklamada, maratonu ilk sırada bitirdiği için mutlu olduğunu söyledi. İkinci olan
Burka, son bölümde ayağında

M

oroccan athlete Hafid Chani
in men’s and Ethiopian
Amane Gobena in women’s
won the 36th Vodafone İstanbul
Marathon, one of Turkey’s most
important sporting events. Hafid
Kadınlarda Etiyopyalı atlet Amane
Chani from Morocco won the
Gobena 2.28.46’lık derecesiyle ilk
men’s competition, finishing the
sırayı elde etti. Yarışta, Etiyopyalı
42-kilometers and 195 meters
Salomie Getnet, 2.30.36 ile ikincourse in two hours, 11 minutes
ci, Ukraynalı Olena Burkovska
and 53 seconds. Ethiopia’s Gebo
2.31.30’luk derecesiyle üçünBurka came second after finishcü geldi. Türk sporculardan Elvan
ing the course in 2:12.23, while
Abeylegesse 2.32.15 ile beşinci,
Kenya’s Michael Kiprop followed
Ümmü Kiraz 2.32.52 ile altıncı sırahim in a time of 2:12.39. Speaking
da bitiş noktasına ulaştı.
after the finish, Chani said he
Maraton yarışı Gençlik ve Spor
was very happy to have won the
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve İstanbul race, while second-placed runner
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Burka said that towards the end
Topbaş’ın verdiği startla başladı.
of the race he had experienced
sıkıntı yaşadığını ve zorlandığını ifade ederken, üçüncü Kiprop
ise sonuçtan mutluluk duyduğunu ve İstanbul’da ilk kez yarıştığını kaydetti.

trouble due to an injury to his leg
and third place holder Kiprop said
that it was a first time he raced
in İstanbul and that he was happy
with the result.
In the women’s category, Ethiopian athlete Amane
Goebna came first with 2.30.38,
while another Ethiopian runner Salomie Getnet came second
with 2.28.47 and Ukrainian Olena
Burkovska came in third with
2.31.32. Turkish athletes Elvan
Abeylegesse and Ümmü Kiraz
followed them in the fifth and
sixth spots, respectively.
Youth and Sports Minister Akif
Çağatay Kılıç, İstanbul Governor
Vasip Şahin, General Director of
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Sport Mehmet Baykan, İstanbul
Ticaret Üniversitesi önünde tamamlanan 15 kilometre koşusunDeputy Mayor Göksel Gümüşdağ,
da kadınlarda Etiyopya’dan Tsige
President of the Turkish Athletic
Abebaw 49.54’lük derecesiyle biFederation Fatih Çintımar,
rinci oldu. İkinciliği yine aynı ülkeİstanbul Sport Activities and
den Leweteng Hailemichael 50.00,
Management Corporation (Spor
üçüncülüğü ise Kenya’dan Muthonti A.Ş.) General Director İsmail
Gachunga 50.02 ile aldı. Bu kateÖzbayraktar, parliamentarigoride Türk sporcu Esma Aydemir
ans and some district mayors
50.32’lik derecesiyle beşinci sırada were present at the start of the
yarışı tamamladı.
race given by Youth and Sports
Minister
Akif Çağatay Kılıç and
36. Vodafone İstanbul Maratonu’na 15 kilometre koşusunda erkeklerİstanbul
Metropolitan
Mayor Dr.
de 44.03’lük derecesiyle Kenya’dan
118 ülkeden sporcular kayıt yaptırKadir
Topbaş.
dı. Maraton, 15 ve 10 kilometre ko- Amos Kipruto birinci oldu. Etiyopyalı
şulara 25 bine yakın atletin katıldı- Chala Lelisa Debele 44.12’yle ikinAlmost 25,000 athletes and racci, aynı ülkeden Nigussie Bekele
ğı belirtildi. Maratonu kazanan kaing enthusiasts from 118 counise 44.16’lık zamanıyla üçüncülüğü tries participated in the maradın ve erkek sporcular 50’şer bin
dolar para ödülünün sahibi oldu. Bu elde etti. Bu kategoride Türk sporcu thon, as well as 15- and 10-kilŞeref Dirli 44.51’lik zamanıyla beyarışta ikincilere 25’er, üçüncülere
ometer runs. The first-place
15’er, dördüncülere 10’ar, beşincile- şinci sırada yer aldı.
prize for the full marathon was
re 8’er bin dolar ödül verildi.
$50,000 each for men and womAynı yerde tamamlanan 10 kien, while those who finished
lometre koşusunda, erkeklerHalk Yürüyüşü’nün yanı sıra üç
runner-up and second runnerde İtalyan Andrea Azzarelli birinci,
ayrı yarışta atletler madalya için
Avusturalyalı Philipp Ginstenstorfer up were awarded $25,000 and
ter döktü. Eminönü’ndeki İstanbul
Startta ayrıca İstanbul Valisi Vasip
Şahin, Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Göksel
Gümüşdağ, Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintımar, İstanbul
Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği
AŞ (Spor AŞ) Genel Müdürü İsmail
Özbayraktar ile milletvekilleri ve
bazı ilçe belediye başkanları da
yer aldı.

96 Olimpiyat Dünyası

$15,000. 4th place holders received $10,000 and 5th $8,000.
In the women’s 15 km race
Ethiopian athlete Tsige Abebaw
came in first with 49.54, while
another Ethiopian runner
Leweteng Hailemichael won
the second place with 50.00
and Kenyan Muthonti Gachunga
was third with 50.02. Turkish
athlete Esma Aydemir finished
fourth with 50:32.
Kenyan Amos Kipruto won
men’s 15 km race with his time
of 44.03. He was followed by
Ethiopian Chala Lelisa Debele
with 44.12 and Nigussie Bekele,
again from Ethiopia, with 44.16.
Turkish athlete Şeref Dirli finished fifth with 44:51.
In the 10 km men’s race;
İtalian Andrea Azzarelli came
in first, Australian Philipp

ikinci, Makedon Marko Ivanovski
ise üçüncü oldu. Türk sporcu Zeki
Alınay ise yarışı dördüncü bitirdi. 10
kilometre kadınlarda ilk üç sırayı
Türk atletler paylaştı. Nerime Sinem
Erbirer’in birinciliği elde ettiği yarışta Nigar Derin ikinci, Neşe Şahin
üçüncü oldu.
Engelli sporcuların tekerlekli sandalye yarışında ise erkeklerde geçen yılın da şampiyonu Polonyalı
Hamerlak Tomasz 1.44.34’lük derecesiyle birinci, Taylandlı Asopchoke
Klunngern 1.45.59 ile ikinci, Türk
sporcu Ömer Cantay 2.18.26 ile
üçüncü oldu. Bir diğer Türk sporcu Birol Kamar ise dördüncü sırada yer aldı. Bu kategoride, kadınlarda yarışan beş sporcudan ikisi yarışı
bitirirken, yarışı Zübeyde Süpürgeci
2.38.40 ile birinci, Hamide Kurt
2.39.05 ile ikinci olarak tamamladı.
Organizasyonda renkli görüntülerin
oluştuğu ve yüksek katılımın olduğu

halk yürüyüşü ise Anadolu yakasında Altunizade Köprüsü’nün altından başladı. Katılımcılar 8 kilometrelik yürüyüşü Avrupa yakasında Dolmabahçe’de tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, İstanbul
Maratonu’nun, dünyanın sayılı maratonları arasındaki yerini aldığını söyledi. Bakan Kılıç, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve çalışma arkadaşlarına
bu organizasyon nedeniyle teşekkür edip, kutladı. Bu organizasyonun, İstanbul ve Türkiye açısından
tanıtım için büyük önemi olduğunu
vurgulayan Bakan Kılıç, “İstanbul
Maratonu, dünyadaki sayılı şehir maratonları arasında yerini almış durumda. Bu tip organizasyonları beraberce, daha da çoğaltarak,
dünya arenasına taşıyarak, ülkemizi daha büyük bir tanıtımla yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.

Ginstenstorfer was second and
Marko Ivanovski from Macedonia
finished third. Turkish athlete
Zeki Alınay finished in the fourth
place. Turkish athletes took the
first three places in 10 km women’s: Nerime Sinem Erbirer first,
Nigar Derin second and Neşe
Şahin third..
Marathon Wheelchair race in
men’s was won by last year’s
champion Polish Hamerlak
Tomasz with a time of 1.44.34.
Asopchoke Klunngern from
Thailand came in second with
1.45.59 and Turkish athlete Ömer
Cantay was the third with 2.18.26.
Another Turkish athlete Birol
Kamar finished fourth. In the
women’s category, only two athletes out of five finished the race;
Zübeyde Süpürgeci in the first
place with 2.38.40, followed by
Hamide Kurt with 2.39.05.

Besides the marathon, 15 and 10
km races, the 8 km public Fun
Run , starting in Asia and ending in Europe, has been signed up
to by tens of thousands as it is a
unique opportunity to cross the
Bosporus Strait over the bridge.
Youth and Sports Minister Akif
Çağatay Kılıç thanked and congratulated İstanbul Metropolitan
Mayor Dr. Kadir Topbaş for the
successful organization of
this world known marathon.
Highlighting the importance of
the İstanbul Marathon in terms
of Turkey’s promotion Minister
Kılıç said “İstanbul Marathon is
among the most important city
marathons of the world. We shall
carry our country into the future with this and similar international sporting and promotional
organizations.”
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İstanbul’da Farklı Bir Dünya Kupası

A Different World Cup in İstanbul

Londra, Moskova, Quebec, Barselona ve Stokholm’den sonra İstanbul’da ilk kez düzenlenen
FIS Snowboard Big Air Dünya Kupası renkli bir organizasyona sahne oldu. İTÜ Stadyumu’nda
oluşturulan 45 metre yüksekliğinde, 125 metre uzunluğundaki rampada gerçekleşen yarışma için
22 ülkeden 43 sporcu İstanbul’a geldi, finallerde 10 erkek, 6 kadın sporcu yarıştı. Organizasyonu
izleyen ve kadınlar birincisinin ödülünü veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Dünyada
ses getiren spor organizasyonlarını Türkiye’de yapmaya devam edeceğiz” dedi.
After London, Moscow, Quebec, Barcelona and Stockholm, International Ski Federation’s (FIS) Snowboard World
Cup Big Air was organized in İstanbul with many premieres: The first ladies’ big air, the first time in Istanbul and
the highest ramp. A 45 meters high and 125 meters long jump was constructed at İstanbul Technical University
(ITU) stadium for the competitions, participated by 43 athletes from 22 countries. 10 men and 6 women athletes
competed in the finals. Minister of Youth and Sports sensational Akif Çağatay Kılıç presented the champion in
women’s her medal and said “We shall continue organizing sensational sporting events in Turkey.”

İ

stanbul, Uluslararası Kayak
Federasyonu’nun (FIS) Türkiye
Kayak Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği Snowboard Dünya
Kupası’na ev sahipliği yaptı.
Sporcuların rampadan atlayarak
havada hareketler yaptığı ve hareketlerin zorluk derecesine göre
puan aldığı ‘Big Air’ klasmanında
gerçekleşen mücadelede kadınlarda ABD’li Ty Walker, erkeklerde
Belçikalı Seppe Smits birinci oldu.
Kadınlarda İsviçreli Sina Candrian
ikinci, Hollandalı Cheryl Maas
üçüncü sırayı alırken, erkeklerde
ikinciliği İsviçreli Jonas Boesiger,
üçüncülüğü ABD’li Brandon Davis
elde etti.

Londra, Moskova, Quebec,
Barselona ve Stockholm gibi
şehirlerin ardından ilk kez
İstanbul’da düzenlenen mücadele için İTÜ Stadyumu’na 42 metre
yüksekliğinde ve 125 metre uzunluğunda dev bir rampa kuruldu.
Bu, bugüne kadarki yarışmalarda kurulan en yüksek rampaydı.
Yarışma için 22 ülkeden 43 sporcu İstanbul’a gelirken, finallerde
10 erkek ve 6 kadın sporcu yarıştı.
FIS Snowboard Dünya Kupası
Big Air İstanbul, Gençlik ve Spor
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Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da izlediği finallerin ardından düzenlenen ödül töreni ve Athena konseri ile sona erdi. Final yarışlarının ardından rampa önüne kurulan stantta düzenlenen ödül törenine katılan Gençlik ve Spor
Bakanı Kılıç, kadınlarda birinciliği kazanan Walker’a ödülünü verdi. Ödül töreninin ardından
açıklamalarda bulunan Bakan
Kılıç, İstanbul’da son derece güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve Bakanlık olarak bu
tip organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Organizasyonu çok beğendiğini
söyleyen Bakan Çağatay Kılıç,”İTÜ
Maslak Kampüsü içerisine

İ

After London, Moscow, Quebec,
Barcelona and Stockholm,
Snowboard World Cup Big Air
event was organized in İstanbul
for the first time. A 42 meters
high and 125 meters long jump,
the highest ramp ever seen at a
FIS World Cup, was constructed
at İstanbul Technical University
stadium. 43 athletes from 22
countries participated at the
World Cup where 10 men and
6 women athletes competed in
the finals.

stanbul hosted the International
After the medals ceremoSki Federation’s (FIS)
ny where Minister of Youth and
Snowboard World Air with
Sports of Turkey was present,
the cooperation of Turkish Ski
FIS Snowboard World Cup Big Air
Federation. Ty Walker from USA
ended with a concert by the rock
in Ladies and Belgian Seppe
group Athena. Joining the medals
Smits in Men were the winceremony, Minister of Youth and
ners in the Big Air competitions
where riders perform tricks after Sports of Turkey Akif Çağatay
Kılıç presented the Ladies’ winlaunching off a jump and receive
ner Ty Walker her medal and said
points for difficulty of the tricks,
style and landing. In Ladies’, Sina “It was a thrilling snowboard big
air contest at the 45 meters high
Candrian from Switzerland took
ramp on ITU campus. There were
the second place and Dutch
many premiers in İstanbul and
Cheryl Maas came in third, while
Turkey; the first- ever big air conin Men’s Swiss Jonas Boesiger
test for both, men and ladies, the
was the second place holdfirst time in Istanbul and the higher and Brandon Davis from USA,
est ramp ever constructed. We
the third.

kurulmuş olan 45 metrelik kulede çok güzel bir yarışma gerçekleşti. İlkler İstanbul’da, Türkiye’de
yaşanıyor. Snowboardda ilk kez
kadın sporcuların da katıldığı
Dünya Kupası ayağı İstanbul’da
yapılmış oldu. Şu ana kadar kurulmuş olan en yüksek
kule, İstanbul’da kurulmuş oldu.
Türkiye’yi uluslararası spor camiasında ve spor takvimlerinde
öne çıkaran organizasyonlarla bir
arada olacağız. Hükümet olarak
amacımız, dünyada ses getirecek
organizasyonları Türkiye’de yapmak. Bu yolda ilerliyoruz. Ümit
ediyoruz ki Türkiye’de sporumuz
bütün dünyaya daha da fazla tanıtılacak” diye konuştu.
Türkiye Kayak Federasyonu
Başkanı Erol Yarar, Türkiye’ye
ve İstanbul’a yakışır bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, “Bu büyük organizasyonu
başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemize,
İstanbul’a yakışır bir Snowboard
Dünya Kupası Big Air oldu” diye
konuştu.

shall be together again in future
sporting events bringing İstanbul
to the fore in global sports community and sports calendar. The
Government aims to organize sensational sporting events
in Turkey and promote Turkish
sports in the world.”
Turkish Skiing Federation
President Erol Yarar said “We feel
the justified pride of impeccable
organization of the event. It has
been a good Snowboard World
Cup Big Air event befitting İstanbul
and our country.”
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Basketbolda Gururluyuz

Pride in Basketball

Türkiye, 2014 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na başarılı bir ev sahipliği yaptı.
Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finallerinde yer alan Kadın Basketbol Milli Takımımız, 2012
yılındaki Olimpiyat beşinciliğinin ardından Dünya dördüncülüğüne ulaştı. Ankara ve İstanbul’da
gerçekleşen şampiyonada ABD dokuzuncu kez Dünya şampiyonu olurken, ikinciliği İspanya,
üçüncülüğü Avustralya aldı.

Turkey successfully hosted 2014 FIBA World Championship for Women. Turkish National team
finished its first ever FIBA World Championship for Women in fourth place, coming on the heels of
a fifth place finish at the 2012 Olympic Games. USA won its 9th championship, trailed by Spain in the
second and Australia in the third place of the Championship that took place in Ankara and Istanbul.
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ürkiye, beş kıtadan 16 ülkenin katılımı ile Ankara ve
İstanbul’da düzenlenen müsabakalarla 2014 FIBA Dünya Kadınlar
Basketbol Şampiyonası’na başarılı bir ev sahipliği yaptı. İlki

1953 yılında Şili’de gerçekleşen
FIBA Dünya Kadınlar Basketbol
Şampiyonası’nın 17’ncisi, 27
Eylül günü Ankara’da başladı, 5
Ekim’de İstanbul’da sonuçlandı. ABD’nin şampiyon, İspanyanın

urkey successfully hosted the 2014 FIBA World
Championship for Women with
the participation of 16 countries from five continents. The
FIBA World Championship for
Women was first held in 1953
in Chile. The 17th edition of FIBA
World Championship for Women
took place in Ankara and İstanbul
from 27 September to 5 October.
Turkish Senior Women’s National
Team won the fourth place of
the Championship where USA
was the winner and Spain taking the second and Australia the
third places. After losing to Spain
66-56 in the semi-finals, Turkey
concluded its historic run with
a 74-44 loss to Australia in the
bronze-medal game of the finals
held in İstanbul on 3-5 October.
Turkey had secured the spot atop

Group B with three wins against
France 50-48, Canada 55-44
and Mozambique 64-54 and
beat Serbia 62-61 in the quarter finals.

USA: Champions for the
9th Time
World champions USA retained
their title after rolling to a 7764 triumph against Spain in the
Final of the 2014 FIBA World
Championship for Women. In doing so, the USA won their ninth
world crown in the last 10 finals
of the event.
After Turkey finishing FIBA
World Championship for Women
in fourth place, its best ever finish in an international tournament, Turkish Basketball
Federation (TBF) President
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ikinci, Avustralya’nın üçüncü olduğu şampiyonada, Türk Kadın
Milli Basketbol Takımımız dördüncü sırayı aldı. 3-5 Ekim günlerinde İstanbul’da oynanan final
turunda, yarı finalde İspanya’ya
66-56 yenilen Milli Takımımız,
Avustralya ile bronz madalya için
yaptığı mücadeleyi 77-74 kaybetti.
Dünyanın en güçlü kadın basketbol takımlarının yer aldığı Dünya
Şampiyonası organizasyonu kadar, Dünya dördüncülüğünü getiren basketbolcularımızın performansları da başarılı bulundu. Şampiyonanın ilk bölümünde B grubunda oynadığı üç maçı
kazanan Türkiye, bu bölümde
Fransa’yı 50-48, Kanada’yı 55-44,
Mozambik’i 64-54 yenerek grup
birinciliğini elde etti. Çeyrek finalde de Sırbistan’a 62-61 üstünlük sağladı.
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ABD 9. Kez Şampiyon
Şampiyonanın finalinde
İspanya’yı 77-64 yenen ABD bir
kez daha altın madalyaya uzandı. FIBA tarafından 17. kez düzenlenen organizasyonda 10. finalini
oynayan ABD, dokuzuncu şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye’nin FIBA Kadınlar Dünya
Şampiyonası’nı dördüncülükle tamamlamasının ardından
Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Turgay Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, “İlk
kez katıldığımız FIBA Kadınlar
Dünya Şampiyonası’nı tarihi yazarak dördüncülük ile tamamlayan
A Milli Kadın Basketbol Takımımızı
tebrik ediyorum. 2012 Olimpiyat
Oyunları’nda kazandığımız beşinciliğinin ardından bu büyük başarıyla, Türkiye’nin dünyada önde
gelen basketbol ülkelerinden

Turgay Demirel said “I congratulate the Turkish Senior Women’s
National Team for this achievement in their debut World
Championship. Coming on the
heels of a fifth place finish at the
2012 Olympic Games, this great
success showed once again that
Turkey is among the world’s
leading basketball nations. This
success is not a consequence
of a single tournament. It is the
outcome of years of systematic investments and the work of
many people toiling behind the
scenes.”

After the 2014 FIBA World
Championship, FIBA announced
its World Ranking Women basketball. With the fourth place
finish, Turkey jumped two spots
to No. 11 in the FIBA World
Ranking Women with 235
points. USA is at the top of the
list with 1.040 points and followed by Australia, our opponents in the bronze medal match, with 590 points and
Spain with 550.
Comprising of a set of four 38
x 30 mm stamps with an issue

birisi olduğunu bir kez daha gösterdiler. Bu başarı, sadece bu turnuva ile gelen bir sonuç değil.
Yıllar boyunca yapılan sistemli bir
yatırım ve perde arkasında çalışan birçok insanın emeğinin sonucudur” dedi.
FIBA, Dünya Şampiyonası’nın tamamlanmasından sonra ülke
sıralamasını da açıkladı. Daha
önce 13. sırada bulunan Ay
Yıldızlı takımımız 235 puanla 11.
sıraya yükseldi. Ülke sıralamasında ABD, 1040 puanla ilk sırada yer alırken, bu şampiyonada bronz madalya maçı oynadığımız Avustralya 590 puanla ikinci,
İspanya, 550 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

run of 100,000, regarding the
2014 Winter Olympic Games organized in Sochi at the Black
Sea region of Russia has been
issued by PTT. The 22nd Sochi
Winter Olympic Games Stamps,
designed by Ayşe Ertürk
Bıçakçı, feature compositions
on figure skating and ski jumping on 1.10 Liras face value
stamps and speed skating and
slalom on 2.20 Liras face value
stamps. The First Day Covers
of the Sochi Winter Olympic
Games Stamps Series were
published by PTT Ankara Post
Centre on 7 February 2014.
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PTT’den Şampiyona
Anısına Pul
PTT, 2014 FIBA Dünya Kadın
Basketbol Şampiyonası anısına Filateliye katkıda bulunarak
27 Eylül 2014 günü 125 kuruş ve
250 kuruş değerinde olmak üzere iki puldan oluşan bir seriyi tedavüle koydu. Aynı tarihte biri
Ankara’da diğeri İstanbul’da iki
ilk gün damgası uygulaması yapıldı. Damgalarda basketbol topu
figürüne yer verilirken, pullardan 250 kuruş olanında mavi zemin üzerine şampiyonanın logosu ve basketbol topu kompozisyonu yer aldı. 125 kuruşluk 36 X
52 mm boyutlu pulda ise logo kullanıldı. Grafik tasarımı Türkiye
Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanan 2014 FIBA Kadınlar
Dünya Şampiyonası pul serisi 100
bin adet basıldı. Dijital yöntemle
PTT matbaasında basılan basketbol pulları tükeninceye kadar satışta kalacak.
2014 Dünya Basketbol
Şampiyonası anısına Darphane’de
de 925 gram gümüşten 38,61 milimetre boyutunda, 31.10 gram
ağırlığında 20 lira değerinde madeni hatıra parası basıldı. 10
Kasım 2014 günü tedavüle konulan Basketbol Dünya Kadınlar
Şampiyonası gümüş hatıra parası
10 Kasım 2016 tarihine kadar satışta kalacak. Ayrıca, kenarları tırtırlı olan basketbol paralarından
iki bin adet basıldı ve koleksiyonerlerin ilgisini çekti.
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FIBA Kadınlar Basketbolu Dünya Sıralaması
FIBA World Ranking Women Basketball
Sıralama
Rank

Ülke
Country

Puan
Points

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ABD / USA
Avustralya / Australia
İspanya / Spain
Fransa / France
Rusya / Russia
Çek Cum. / Czech Rep.
Brezilya / Brazil
Çin / China
Belarus / Belarus
Kanada / Canada
Türkiye / Turkey
Kore / Korea
Küba / Cuba
Arjantin / Argentina
Japonya / Japan
Letonya / Latvia
Sırbistan / Serbia
Angola / Angola
Mali / Mali
Hırvatistan / Croatia

1040.0
590.0
550.0
456.0
431.0
422.0
308.0
286.0
254.0
251.2
235.0
191.0
131.0
112.2
112.0
94.0
84.0
82.0
81.8
73.0

Commemorative Stamps
by PTT
General Directorate of Post and
Telegraph Organization (PTT) issued on 27 September 2014 a commemoration stamps series with
face values of 1,25 and 2,50 Liras
for 2014 FIBA World Championship
for Women. The First Day Covers of
the series were published in Ankara
and İstanbul on the same day. The
stamps, 36 x 52 mm, feature the
logo of the Championship and a basketball ball and were designed by
Turkish basketball Federation. The
stamps, digitally printed at the printing house of the PTT with an issue
run of 1.000.000 will be on sale until
all are sold.
Silver coins, 30.1 grams in weight
and 38.61 mm in diameter and 20
Lira denomination were issued on
10.11.2014 by the Turkish State Mint
to commemorate 2014 FIBA World
Championship for Women. The reeded edge coins with mintage 2.000
pcs, will be on sale until 10.11.2016.

Sprinter Atletlerimiz Hollanda’da Performans Testinden Geçti
Sprinters in the Athletics National Team of Turkey Took Performance Tests in Holland
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ve Hollanda Milli Olimpiyat
Komitesi koordinasyonuyla
Atletizm Milli Takımımızın sprinterleri Hollanda’nın Arnhem
kentinde bulunan Hollanda
Milli Olimpiyat Komitesi’ne ait
Papendal Olimpik Merkezi’nde
performans testinden geçti. 18-21 Kasım tarihleri arasında yapılan testlere sprinterler Ramil Guliyev, İzzet Safer,
Aykut Ay, Fatih Aktaş, Yavuz
Can, Batuhan Altıntaş, Halit Kılıç,
Nimet Karakuş, Emel Şanlı,
Meryem Kasap, Yudum İliksiz,
Büşra Yıldırım ile sprint koordinatörleri Aydın Çetin ve Filiz May,
altyapı koordinatörü Ahmet Ali

Baş, antrenörler Alper Başyiğit
ve Hakan Beceren katıldı. Testler
sonrası elde edilen sonuçlara
göre antrenman önerileri ve değerlendirmeleri yapılacak.

In collaboration with Turkish
Olympic Committee (TOC)
and the Netherlands Olympic
Committee*Netherlands Sport
Federations (NOC*NSF), the

sprinters in the Athletics National
Team of Turkey took the performance tests at InnoSportLab in
Arnhem’s Papendal sport centre. Sprinters Ramil Guliyev, İzzet
Safer, Aykut Ay, Fatih Aktaş,
Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Halit
Kılıç, Nimet Karakuş, Emel Şanlı,
Meryem Kasap, Yudum İliksiz,
Büşra Yıldırım, sprint coordinators
Aydın Çetin and Filiz May, infrastructure coordinator Ahmet Ali
Baş and coaches Alper Başyiğit
and Hakan Beceren were subjected to the tests conducted on 18-21
November. Evaluations and training proposals shall be made according to the results of the tests.
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Atletizmde Fenerbahçe’den Çifte Şampiyonluk
Fenerbahce’s Double Reign in Athletics
İspanya’nın Castellon kentinde 21
Eylül tarihinde düzenlenen Gençler
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
yarışlarında Fenerbahçe hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon olarak bir günde iki Avrupa
Kupası kazandı. Fenerbahçe, kızlarda dört birincilik, dört ikincilik, beş üçüncülük elde ederken, takım olarak 113 puan toplayıp Avrupa Şampiyonu oldu. AK
Olimpic Brno 109.5 puanla ikinci, Windsor Slough Eton Hounslow
ise 92.5 puanla üçüncü sırayı aldı.
Erkeklerde ise yedi birincilik, beş
ikincilik, iki üçüncülük elde eden

sarı-lacivertli atletler takımlarını 124 puanla şampiyonluğa taşıdı.
Erkeklerde Fenerbahçe’nin ardından Playes de Castellon 107 puanla ikinci, AD Mass Ljubijana 88 puanla üçüncü oldu.

Fenerbahçe won two European
Cups in one day finishing in the
first place both in men’s and
women’s at European Champion
Clubs Cup Track & Field juniors

held in Castellon, Spain on 21
September 2014. Achieving 4 first
places, 4 second places and 5
third places, Fenerbahçe won in
women’s with 113 points ahead
of AK Olimpic Brno with 109.5 and
Windsor Slough Eton Hounslow
with 92.5. In men’s, with 7 first
places, 5 second places and 2
third places, Fenerbahçe won
with 124 points ahead of Playes
de Castellon second place with
107 and AD Mass Ljubijana, third,
with 88 Windsor Slough Eton
Hounslow with 92.5.

Krosçularımız Avrupa Şampiyonası’nda Madalyaya Koştu
Turkish Cross Country Runners Ran for Medals at European Championships
Bulgaristan’ın Samakov kentinde
14 Aralık günü düzenlenen Avrupa
Kros Şampiyonası’nda büyük erkeklerde Polat Kemboi Arıkan,
genç kızlarda Emine Hatun Tuna ve
büyük erkeklerde Türk Milli Takımı
şampiyon oldu. Türkiye, şampiyonada ayrıca bir gümüş, iki bronz
madalya kazandı.
Günün ilk yarışması olan dört kilometrelik genç kızlar kategorisinde Türkiye, Aslı Arık, Bahar Atalay,
Tubay Erdal, Sümeyye Erol, Esra
Ekin Kalır ve Emine Hatun Tuna’dan
kadroyla mücadele etti. Milli atlet
Emine Hatun Tuna, 14.13’lük derecesiyle şampiyon oldu.
Büyük erkeklerde de Polat Kemboi
Arıkan, 32.19’luk derecesiyle Avrupa şampiyonluğunu elde
ederken, Ali Kaya 32.19 ile gümüş
madalya kazandı. Türkiye bu kategoride takım halinde 33 puanla Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.
Diğer sporcular, Cihat Uslu 11’inci,
Ramazan Özdemir ise 19’uncu sırayı aldı.
Genç erkeklerde ve 23 yaş altı
kızlarda sporcularımız ferdi olarak kürsüye çıkamasalar da takım sıralamasında bronz
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madalya kazanmayı başardılar.
Saffet Elkatmış, Ferhat Bozkurt,
Süleyman Bekmezci,Ramazan
Barbaros, Ramazan Karagöz ve
Ömer Oti’den oluşan genç erkekler
takımımız altı kilometrelik parkuru sonunda Fransa ve İspanya’nın
ardından üçüncülüğü aldı. 23 yaş
altı kızlarda ise Seyran Adanır,
Sabahat Akpınar, Esma Aydemir,
Sevilay Eytemiş, takım sıralamasında Rusya ve İngiltere’nin ardından Türkiye’nin üçüncü olmasını
sağladılar.

Polat Kemboi Arıkan in Senior
Men, Emine Hatun Tuna in
Junior Women and Turkish
National Team in Senior Men
Team were the champions at SPAR European Cross
Country Championships organized in Samakov, Bulgaria on 14
December 2014. Turkey also won
a silver and a bronze medal at
the Championships.
Turkey competed in the 4 km
Junior Women Team race with

a team comprising of Emine
Hatun, Aslı Arık, Bahar Atalay,
Tubay Erdal, Sümeyye Erol and
Esra Ekin Kalır. Emine Hatun
won the gold medal with her
time of 14:13.
In Senior Men, Polat Kemboi
Arıkan became the European
Champion with 32:19 and Ali
Kaya won the silver medal with 32:19. Other Turkish athletes Cihat Uslu finished 11th and
Ramazan Özdemir 19th.
Even though the Turkish athletes received no medals individually, the Turkish teams
in Junior Men Team and U23
Women won the bronze medals. Turkish Team of Saffet
Elkatmış, Ferhat Bozkurt,
Süleyman Bekmezci,Ramazan
Barbaros, Ramazan Karagöz
ve Ömer Oti in Junior Men 6
km race, came in third behind
France and Spain. Turkish U23
Women Team of Seyran Adanır,
Sabahat Akpınar, Esma Aydemir
and Sevilay Eytemiş were the
bronze medalists behind Russia
and England.

Ebru Şahin Kazakistan Grand Prix’inde Bronz Madalya Kazandı
Ebru Şahin Wins Bronze Medal at Kazakhstan Grand Prix
Judoda 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları’na gidecek sporcuları belirleyen dünya sıralamasına kritik puanlar veren Grand Prix serisinin Kazakistan durağında Ebru
Şahin bronz madalya kazandı. 1012 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın üçüncülük
maçında Brezilyalı rakibini ipponla
yenen Ebru Şahin, Astana’da aldığı madalya ile dünya sıralamasındaki yükselişini sürdürdü.

Ebru Şahin won the bronze medal at IJF World Judo Tour’s Astana
2014 Judo Grand Prix step, which
is part of the 2016 Rio Olympic
qualification. In the third-place
match of the event, organized on
10-12 October, Ebru Şahin won by
ippon against her Brazilian opponent to win the bronze medal.
Şahin continues with her ascend
in the world rankings.

Dilara Lokmanhekim Avrupa Şampiyonu
Dilara Lokmanhekim European Judo Champion
Eylül ayında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Gençler
Avrupa Judo Şampiyonası’nda
Türkiye kızlarda dört madalya kazandı. Dilara Lokmanhekim’in altın,
Melisa Çakmaklı’nın gümüş, Nesrin
Çetin ve Gülkader Şentürk’ün bronz
madalya kazandığı şampiyonada
Türkiye İtalya ve Fransa’nın ardından takım halinde üçüncü oldu.

Turkey won four medals in women’s at the 2014 Judo Junior
European Championships organized in Bucharest, Romania
on 19-21 September 2014. With
Dilara Lokmanhekim’s gold,
Melisa Çakmaklı’s silver and the
bronze medals by Nesrin Çetin and
Gülkader Şentürk, Turkey took the
third place behind Italy and France.

Uçar - Agafonova Çiftinden Buz Dansında Gümüş Madalya
Silver Medal from Uçar - Agafonova Pair in Ice Dance
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de
1-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 8. Santa Claus Cup’ta Olimpik
milli buz dansı sporcularımız Alper
Uçar ile Alisa Agafonova gümüş madalya kazandı. Uçar ve Agafonova
çifti, toplamda elde ettikleri 144,23
puanla 10 çift arasında ikinci oldu.

Turkish National Ice Dance pair
Alper Uçar and Alisa Agafonova won
the silver medal at the 8th Santa
Claus Cup organized in Budapest,
Hungary on 1-7 December 2014.
Alper Uçar-Alisa Agafonova pair received 144,23 points to take the second place among 10 couples.

İstanbul BŞB Güreş Takımı Dünya Üçüncüsü
İstanbul Metropolitan Municipality Wrestling Team Wins World 3rd Place
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Güreş Takımı, Dünya Güreş
Birliği tarafından İran’da düzenlenen Dünya Şampiyon
Kulüpler Kupası’nda üçüncü oldu.
Şampiyonada Küba temsilcisini 5-3,
İran ve Ermenistan temsilcilerini

6-2 yenen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, yarı finalde İran ekibine 5-3 yenildikten sonra, Çinli rakiplerini 8-0 yenerek madalya kürsüsünün üçüncülük basamağında yer aldı.

İstanbul Metropolitan Municipality
Wrestling team won the third
place in United World Wrestling’s,
formerly known as FILA, GrecoRoman Wrestling Club World
Championships held in Iran.

Winning against the Cuban representative 5-3 and Armenia 6-2,
İstanbul Metropolitan Municipality
Wrestling team lost to İran 5-3
and then beat China Wrestling
Union 8-0 for the third place.
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Orta ve Güneydoğu Avrupa Olimpiyat Komiteleri Toplantısı Belek’te Yapıldı
Central and South-Eastern European National Olympic Committees
Meeting Held in Belek
Orta ve Güneydoğu Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Toplantısı
11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’nın Belek beldesinde düzenlendi. Türkiye, Avusturya,
Arnavutluk, Bosna Hersek,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Makedonya, Yunanistan,
Moldova, Karadağ, Polonya,
Romanya, Sırbistan, Slovakya
ve Slovenya’dan 26 temsilcinin iştirak ettiği toplantıda; ANOC
Genel Kurulu, EOC Genel Kurulu,
2015 Yaz ve Kış EYOF’ları ve 2015
Bakü Avrupa Oyunları görüşüldü.
Toplantıda Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni Başkan Prof. Dr. Uğur
Erdener, Başkan Yardımcıları
Türker Arslan, Hasan Arat ve
Genel Sekreter Neşe Gündoğan
temsil etti.

The meeting of Central and
South-Eastern European
National Olympic Committees
was held in Belek, Antalya,
on 11-13 October 2014. ANOC
and EOC General Assemblies,
Winter and Summer editions
of 2015 EYOFs and 2015 Baku
1st European Games were discussed at the meeting attended by 26 representatives from
Turkey, Austria, Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Czech
Republic, Macedonia, Greece,
Moldova, Montenegro, Poland,
Romania, Serbia, Slovakia
and Slovenia. Turkish Olympic
Committee was represented by
President Prof. Dr. Uğur Erdener,
1st Vice President Türker Arslan,
Vice President Hasan Arat
and Secretary General Neşe
Gündoğan.

Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele İzleme Komitesi Strasbourg’da Toplandı
Council of Europe Anti-Doping Convention Monitoring Group Meeting in Strasbourg
Avrupa Konseyi Dopingle
Mücadele İzleme Komitesi’nin
41. toplantısı 4-6 Kasım tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg
kentinde yapıldı. Toplantıya
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni temsilen Başkan
Vekili ve TMOK Dopingle
Mücadele Komisyonu Başkanı
Av. Türker Arslan ile TMOK
Dopingle Mücadele Komisyonu
Genel Koordinatörü Prof. Dr.
Rüştü Güner ve Komisyon
Genel Koordinatör Yardımcısı
Av. Mehmet Yoğurtçuoğlu katıldı. Toplantıda, dopingle mücadele konusunda yürütülen
çalışmalar, yeni gelişmeler, 1
Ocak 2015 tarihinden itibaren
uygulanacak olan WADA kuralları ile izlenecek strateji ve
prosedür görüşüldü.
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41st meeting of the Council
of Europe Anti-Doping
Convention Monitoring Group
was held in Strasbourg,
France on 4-6 November 2014.
TOC 1st Vice President Atty.
Türker Arslan, Prof. Dr. Rüştü
Güner, General Coordinator of
the Anti-Doping Commission
of TOC and Deputy General
Coordinator Atty. Mehmet
Yoğurtçuoğlu attended the
meeting. Anti-Doping activities, new developments, new
WADA rules applicable from 1
January 2015 and procedures
and strategies were discussed
at the meeting.

Beşiktaş Başkanı Orman, TMOK
Başkanı Erdener’i Ziyaret Etti
Presentation to Minister Kılıç During
TOC Board of Directors Meeting

Ostfalia Üniversitesi Öğrencileri
Olimpiyatevi’nde
Ostfalia University Students Visit
Olympic House

Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın
Fikret Orman, TMOK Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener’i ziyaret etti.
Olimpiyatevi’nde bir saat süren
görüşmede iki başkan, sporumuzun gelişmesi ve yaygınlaşması
konusunda birlikte nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğine ilişkin fikir
alışverişinde bulundu.

Almanya’nın Ostfalia
Üniversitesi’nden 20 kişilik bir öğrenci grubu dersleriyle ilgili olarak
bulundukları İstanbul’da 5 Kasım
tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni ziyaret etti. Konuk öğrencilere Olimpiyatevi’nde TMOK Spor
Direktörü Alp Berker tarafından komitemizin faaliyetleri ve Türk sporunu tanıtıcı bir sunum gerçekleştirildi.

Fikret Orman, President of
Beşiktaş Club visited Turkish
Olympic Committee President
Prof. Dr. Uğur Erdener. The presidents exchanged views on development and propagation of
Turkish sports during the meeting
at the Olympic House.

A group of 20 students from
Germany’s Ostfalia University visited Turkish Olympic Committee
in İstanbul on 5 November 2014.
TOC Sports Director Alp Berker
made a presentation to the students at the Olympic House, informing them about the TOC activities and Turkish sports.

Başkan Erdener ATR’nin “Altın 25” Listesinde
President Erdener in ATR “Golden 25” List
ABD’nin Atlanta merkezli internet Olimpik
haber portalı AroundTheRings (ATR) http://
www.aroundtherings.com/site/1/Home,
Prof. Dr. Uğur Erdener’i 2015 yılında Olimpik
Hareket’e önemli etki sağlayacak kişiler
arasında gösterdi. Olimpiyat haberciliği konusunda en tecrübeli gazetecilerin yer aldığı AroundTheRings, 19 yıldır Aralık ayında ‘Olimpik Hareket’e yön verecek 25 kişiyi “Altın 25” adlı listesinde belirlemekte.
“Altın 25”, diğer sıralamalardan farklı olarak geçmişte yapılanlara değil, geleceğe yönelik olarak, bir sonraki yılın en etkin şahsiyetlerini belirlemekte. Olimpiyat dünyası tarafından kimlerin yer alacağı merakla beklenen bu prestijli listeye giren Prof. Erdener
için, “TMOK Başkanı, IOC ve WADA Yönetim
Kurulu Üyesi, IOC Sağlık Komisyonu Başkanı
olan Erdener aynı zamanda Dünya Okçuluk
Federasyonu Başkanlığını da yürütüyor” ifadeleri kullanıldı.

Atlanta, Ga., USA based AroundTheRings.
com (ATR) http://www.aroundtherings.
com/site/1/Home included Prof. Dr. Uğur
Erdener in the list of 25 individuals who will
have substantial influence on the Olympic
Movement in 2015. ATR; with its staff of
some of the most experienced journalistic team dedicated to covering the Olympics,
has been publishing in December the
“Golden 25” list since 19 years. Instead of
looking back at who or what wielded power
in the past year, the Golden 25 looks ahead
to see who will be most influential in the
coming year. As one of the year’s most eagerly anticipated rankings, in 2015 edition
of this prestigious list Prof. Erdener is referred to as “President of Turkish Olympic
Committee, IOC Executive Board and WADA
Executive Committee member, Chair of IOC
Medical Commission and the President of
the World Archery Federation.”
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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı TV Filmi’ne ‘Büyük Ödül’
Samsung Bosphorus Cross-Continental Race Trailer Receives Grand Award
Mediacat dergisi tarafından dokuz yıldır düzenlenen ve ülkemizde reklam ve pazarlama dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Felis
Ödülleri’nde, Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı TV filmini hazırlayan Leo Burnett Reklam
Ajansı, ‘Yaratıcılık’ bölümü ‘Kurumsal İmaj, Strateji,
İletişim’ kategorisinde büyük ödüle değer bulundu.
Samsung’un TMOK’a sponsorluğunun 10. yılında Felis
Ödülleri organizasyonunun
en prestijli kategorilerinden birinde ödül alan filmi
YouTube’da ‘samsungturkiye’ linkinden izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=AyKorsVgGRw.
The TV film of Samsung Bosphorus
Cross-Continental Swimming
Race, produced by Leo Burnett
Advertising Agency deemed
worthy of the Grand Award in the
‘Creativity’ section, ‘Corporate

Image, Strategy, Communications’
category of the Felis Awards
organized by MediaCat Magazine.
MediaCat Felis Awards, produced
since 2006, is one of the most
prestigious organizations of the

advertising and marketing world.
You can watch the awarded trailer
made TV film, made in the 10th
year the trailer of Samsung’s
sponsorship of the TOC.

2016 Rio Biletlerini Türkiye’de Setur Satacak
2016 Rio Tickets Will Be Sold By Setur in Turkey
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
ana sponsoru Koç Holding’in iştiraklerinden Setur, 2016 Rio
Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik
Oyunları biletlerinin Türkiye’deki
tek yetkili bilet satış acentesi oldu.
Olimpiyat Oyunları’nı izlemek isteyenler biletlerini Setur’dan temin edebilecek. Bilet talebinde bulunanların 31 Ocak 2015
tarihine kadar ön taleplerini rio2016@setur.com.tr adresine
veya 0312 457 47 20 numaralı telefona iletmeleri gerekiyor. Açılış,
kapanış törenleri ve her bir müsabaka için ayrı bilet talebi yapılacak.

yapılan ilk Olimpiyat Oyunları olma
özelliğini taşıyan bu oyunlarda; 28
zorlu spor dalı yer alacak. Rio’ya
28 spor dalına mensup dünyanın en iyi 10.500 sporcusu katılacak ve 6000’e yakın teknik adam,
hakem ve değişik konulardaki uzman onlara Oyunlar süresince
destek verecek. 25.000’in üzerinde medya mensubu akredite olarak Oyunları izleyecek. Gönüllü görev yapacak yaklaşık 70.000 kişi
de eklendiğinde dünyanın en büyük organizasyonu bir kez daha
Rio’da yaşanacak.

2016 Rio Paralimpik
2016 Rio Olimpiyat Oyunları Oyunları
5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olimpiyat
Oyunları, Brezilya’nın ikinci en büyük kenti olan Rio de Janeiro’da
düzenlenecek. Müsabakalar, çoğunlukla Barra da Tijuca merkezli tesislerde, Copacabana, Deodoro
ve Maracanã bölgelerinde yapılacak. Güney Amerika kıtasında
110 Olimpiyat Dünyası

Çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çoklu bir spor etkinliği olan Paralimpik Oyunları
da, 7-18 Eylül 2016 tarihleri arasında Rio de Janeiro’da düzenlenecek. Kış ve yaz dönemlerinde olmak üzere iki kez gerçekleştirilen
bu oyunlar, Olimpiyat Oyunları’nın
hemen ardından yapılıyor.

Setur, one of the companies
of Koç Holding and the Main
Sponsor of the Turkish Olympic
Committee, has been designated as the sole authorized vendor of Rio 2016 Olympic
and Paralympic Games tickets in Turkey. Those who wish
to spectate the Olympic events
may obtain their tickets from
Setur by placing their pre-orders by 31 January 2015 online
at rio2016@setur.com.tr or call 0
312 457 47 20. Separate orders
can be placed for Opening and
Closing Ceremonies and for all
competitions.

2016 Rio Olympic Games
2016 Olympic Games will be organized on 5-21 August 2016 in
Rio, the second biggest city in
Brazil. The competitions shall
take place in 4 zones of Rio:
Barra da Tijuca, Copacabana,
Deodoro and Maracanã. 28

sports will be on the programme
of 2016 Games. 10.500 athletes, 6.000 officials, 25.000 media representatives and 70.000
volunteers shall take part in the
world’s biggest organization to
be held in South America for the
first time.

2016 Rio Paralympic
Games
2016 Paralympic Games, involving athletes with a range
of physical disabilities, will
be organized in Rio on 7-18
September. Summer and winter
Paralympic Games are organized in parallel with and after the
Olympic Games.

Tevfik Sarpkaya ve Cengiz Göllü’yü Kaybettik
Tevfik Sarpkaya and Cengiz Göllü Deceased
Geride bıraktığımız Kasım ve Aralık
aylarında Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin üyeleri olan Türk sporuna değerli katkılar veren iki spor adamı Tevfik Sarpkaya ve Cengiz Göllü
ebediyete intikal etti. Kendilerine
Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz
TMOK üyesi, eski Gençlik ve Spor
Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya
74 yaşında vefat etti. 17.04.199003.09.1991, 06.02.1996-08.04.1996,
30.07.1997-11.01.1999 tarihleri arasında üç dönem Gençlik ve Spor
Genel Müdürü olarak görev yapan
Sarpkaya’nın cenazesi 20 Kasım
2014 Perşembe günü Kuyucak’ta
toprağa verildi. 1940 yılında
Aydın’da dünyaya gelen Sarpkaya,
1965 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nden mezun
oldu. Öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı’na
şube müdürü olarak atandı. Gençlik
Ve Spor Bakanlığı’nda, genel müdür yardımcısı, uzman müşavir, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Gençlik ve Spor
Genel Müdür Yardımcısı görevine,
1990 yılında Gençlik ve Spor Genel
Müdürü görevine atandı. 1999 tarihinde milletvekili seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa
eden Tevfik Sarpkaya, Başbakanlık
Müşavirliği kadrosuna atanmıştı. Tevfik Sarpkaya’nın ‘Toplumsal
Kalkınmada Gençlik Çalışmaları’ ve
‘Gençlik Kampları Liderleri’ başlıklı
yayımlanmış iki kitabı bulunuyor.
Türk voleybolunun duayen isimlerinden TMOK üyesi, eski milli oyuncu ve antrenör Cengiz Göllü de
Bursa’da tedavi gördüğü hastanede
76 yaşında aramızdan ayrıldı. 1938
yılında Ankara’da doğan Cengiz
Göllü, hem milli takımlarda hem de
kulüplerde sporcu, antrenör ve yönetici olarak çok sayıda başarıya
imza attı ve Türkiye’de voleybolun
gelişimine önemli katkı yaptı. Yarım
asırdan daha uzun bir süre sporla iç içe yaşayan Göllü, Eczacıbaşı,

Galatasaray,
Karşıyaka ve
Beşiktaş gibi takımlarda görevde bulundu. Eczacıbaşı
Kadın Voleybol
Takımı ile üst üste
17 şampiyonluk yaşayarak elde
edilmesi zor bir başarıya imza
attı. 2007-2011 yılları arasında ise
Kadın Milli Takımlar Koordinatörü
olarak hizmet verdi. Cengiz Göllü
22 Aralık 2014 günü Bursa’da toprağa verildi.

Tevfik Sarpkaya has died aged
74. He had served three terms
between 17.04.1990-03.09.1991,
06.02.1996-08.04.1996 and
30.07.1997-11.01.1999 as the
General Director of Youth and
Sports. His body was committed to the ground in Kuyucak, following prayers at Koca Mosque
in Nazilli on 20 November 2014.
Born in 1940 in Aydın, Sarpkaya
graduated from Faculty of
Literature, İstanbul University
in 1965. He was a teacher and
an administrator at schools and
Turkish Olympic
in 1966 he was appointed as
Committee (TOC)
members and sports a Department Manager to the
Ministry of Youth and Sports and
persons who have
later became Expert Consultant,
contributed a lot to
Turkish sports, Tevfik Deputy General Director and
Sarpkaya and Cengiz General Director in 1990. He resigned in 1999 to take part in
Göllü have, sadly, passed away
in last November and December. the elections for the Parliament
We express our condolences and and later was appointed as
Consultant to the Prime Ministry.
may god rest their souls.
TOC member and former General Tevfik Sarpkaya has two published books titled ‘Youth and
Director of Youth and Sports
Community Development’ and
‘Leaders of the Youth Camps’.
One of the doyens of Turkish
Volleyball, former national team
player and coach, TOC member Cengiz Göllü, born in 1938,
died at the age of 76 in Bursa on
22 December 2014. Cengiz Göllü,
a successful volleyball player, coach and administrator at
clubs and national teams, had initiated volleyball activities and
laid the foundations of this sport
in in Turkey. In his sporting career for over half a century, Göllü
served Eczacıbaşı, Galatasaray,
Karşıyaka and Beşiktaş sports
clubs and carried Eczacıbaşı
Women Volleyball team to Turkish
Championships 17 years in a
row. He also had served as the
Coordinator of the Turkish Women
Volleyball National teams between 2007 and 2011.
Olympic World 111

Teşekkürler...
Thank you.

The Worldwide Olympic Partners

www.olimpiyat.org.tr
TurkiyeMilliOlimpiyatKomitesi

TMOK_Olimpiyat

TOC_Olympic

olimpiyatkomitesi

